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• Produktet må bare installeres og tilkobles i den rekkefølgen som er beskrevet i
heftet "Komme i gang". Det sikrer best mulig resultat av installasjonen og minst
mulig teknisk bryderi.

• Les denne håndboken og heftet "Komme i gang" nøye før du tar i bruk den
trådløse adapteren for bærbar PC, og ta vare på disse dokumentene for senere
bruk.

• De siste nedlastingene og den aller nyeste informasjonen for dette produktet er
tilgjengelig via vårt webområde www.philips.com/support 

• Under oppsett og installasjon kan det være nyttig å ha instruksjonene for PCen og
andre nettverkskomponenter for hånden.

Sikkerhetsforanstaltninger
• Radioutstyr for trådløse apparater er ikke beskyttet mot forstyrrelser fra andre

radiotjenester.
• Ikke utsett systemet for stor fuktighet, regn, sand eller varmekilder. 
• Produktet må ikke utsettes for sprut eller søl. Gjenstander fylt med væsker, som

vaser eller lignende, må ikke settes oppå produktet. 
• Hold produktet unna oppvarmingsutstyr og direkte sollys. 
• Sørg for at det er nok ledig plass rundt hele produktet til å oppnå nødvendig

ventilasjon. 
• Ikke åpne dette produktet. Kontakt din Philips-forhandler hvis du får tekniske

problemer.

Miljøinformasjon
Alt unødvendig innpakningsmateriale er unngått. Vi har gjort vårt ytterste for å gjøre
pakningen lett å skille i tre separate materialtyper: kartong (eske), polystyrenskum
(buffer) og polyetylen (poser, skumplastemballasje). Apparatet består av materialer
som kan gjenvinnes hvis de demonteres av et firma med spesialkompetanse.
Følg kommunale bestemmelser for deponering av innpakningsmateriale og gammelt
utstyr.

Ansvarsfraskrivelse
Dette produktet leveres av “Philips” slik det foreligger, og Philips fraskriver seg
enhver form for direkte eller indirekte garanti, herunder, men ikke begrenset til,
stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål.

Philips har intet erstatningsansvar for direkte skade, indirekte skade, tilfeldig, spesiell
skade, exemplary damages (straffende erstatningsansvar ifølge amrikansk rett) eller
følgeskader (herunder, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller -
tjenester; tap av informasjon, data eller fortjeneste; eller forretningsavbrudd) uansett
hvem som har forårsaket den, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i
kontrakt, skadeerstatning eller tort (inkludert uaktsomhet eller annet) som på en eller
annen måte oppstår som følge av bruken eller manglende brukbarhet av dette
produktet, selv om det er informert om muligheten for slik skade.

Philips gir heller ingen garanti om at informasjonen, teksten, grafikken, koblingene
eller andre elementer som overføres av dette produktet er nøyaktig eller fullstendig.

Viktig informasjon om sikkerhet
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Hva inneholder boksen

Trådløs adapter for bærbar PC

Veiledningen Komme i gang

Installasjons-CD

Hva mer trenger du eller

Cardbus slot Trådløs Rutere Andre trådløse enheter
for bærbar PC 

Windows 2000/XP



SNN6600
Takk for at du kjøpte en Philips trådløs adapter for bærbar PC. Denne trådløse
adapteren for bærbar PC er en WiFi-kompatibel (IEEE 802.11a/g)-kompatibel enhet.
Den har full støtte for høye datahastigheter på opptil 108 Mbps med automatisk
"fallback" til lavere hastigheter for sikker drift ved lavere datahastigheter selv i de
vanskeligste trådløse miljøer.

I denne håndboken skal vi se nærmere på hvordan du installerer, konfigurerer og
bruker den trådløse adapteren for bærbar PC.

Dette kapittelet vil gi deg bakgrunnsinformasjon om trådløse nettverk og generelt om
sikkerheten i dem.

Hva er trådløse nettverkstilkoblinger?
Den trådløse nettverksadapteren bruker en trådløsprotokoll (kalt IEEE 802.11a/g eller
WiFi) til å kommunisere med andre nettverksmaskiner ved hjelp av radiooverføring.
WiFi-radiobølger sendes utover fra antennen i alle retninger, og kan overføre
gjennom vegger og gulv. Trådløse overføringer kan teoretisk ha en rekkevidde på
opptil 450 meter i åpne omgivelser og nå hastigheter på opptil 108 megabits per
sekund (Mbps) på nært hold. Den faktiske avstanden i nettverket og dataoverførings-
hastigheten vil imidlertid alltid være lavere, avhengig av kvaliteten på den trådløse
forbindelsen.

Faktorer som bestemmer rekkevidden og hastigheten for
nettverket
• Omgivelsene: Radiosignaler kan gå lenger utenfor bygninger, og når de trådløse

komponentene er i direkte synslinje til hverandre. Ved å plassere trådløse
komponenter høyt opp kan du lettere unngå fysiske hindringer og oppnå bedre
dekning. 

• Bygningskonstruksjoner som metallomramming og mur- eller betongvegger og
-gulv vil redusere styrken på radiosignalene. Unngå å sette trådløse komponenter
rett ved vegger og andre store, solide gjenstander, eller ved siden av store
metallgjenstander som datamaskiner, skjermer og apparater. 

• Rekkevidden, hastigheten og styrken på de trådløse signalene kan påvirkes av
forstyrrelser fra trådløse nettverk og enheter i nærheten. Elektromagnetiske
apparater som TV-apparater, radioer, mikrobølgeovner og trådløse telefoner,
særlig apparater med frekvenser i området 2,4 GHz, kan også forstyrre den
trådløse overføringen. 

• Personer som står eller sitter for nær trådløst utstyr, kan også påvirke kvaliteten
på radiosignalene. 

• Justere antennen: Ikke plasser antenner nær store deler av metall, da dette kan
medføre forstyrrelser.

Sikre det trådløse nettverket
Fordi trådløse datanettverk bruker radiosignaler, er det mulig for andre trådløse
nettverksenheter utenfor de nærmeste omgivelsene å plukke opp de trådløse
signalene og enten koble seg til nettverket eller fange opp nettverkstrafikken. Derfor
bør du alltid aktivere nettverkskrypteringsnøkkelen Wired Equivalent Privacy (WEP)
eller WiFi Protected Access (WPA/WPA2) for å bidra til å hindre uautorisert
tilkobling eller muligheten for smuglytting eller smugtitting på nettverkstrafikken din.

Du finner et eksempel på hvordan du sikrer nettverket ditt i kapittelet Sikre det
trådløse nettverket.
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Innledning
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1 Kobling til bærbar PC
For å koble den trådløse adapteren for bærbar PC til et PC-kortspor på den
bærbare PCen.

2 Integrert antenne
Innebygd antenne for opprettelse av trådløse forbindelser.

3 Lysdioder
Viser nettverksstatusen.

Lysdiode Farge  Betydning 
Kobling Blå, av • Ikke tilkoblet, eller den bærbare PCen slått av

Blå, på • Koblet til nettverket
Blå, blinker • Skanner etter trådløse nettverk

Aktivitet Blå, blinker raskt • Overfører data

4 Etikett med MAC-adresse
Angivelsen består av 12 tegn (f.eks. 00:30:F1:A1:F4:A5 eller, generelt:
xx:xx:xx:xx:xx:xx) og er den unike MAC-adressen til denne nettverksenheten.
Enkelte funksjoner for sikkerhet eller nettverksidentifikasjon trenger denne 
MAC-adressen.



NO

8

Installere

Installere driverne

Sett installasjons-CDen i CD-stasjonen

Velg Godtatt

Hvis du ikke får opp dette skjermbildet, start CDen manuelt

1 Åpne Min datamaskin
2 Åpne CD-stasjonen
3 Åpne Setup.exe

Klikk på fotografiet av den trådløse adapteren for bærbare PC

Klikk Installer programvare

Velg din egen situasjon:

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

Klikk  Klikk  
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Vent til du ser dette vinduet

Plugg den trådløse adapteren for bærbar PC inn i PCMCIA-sporet.

Klikk fullfør

> Den trådløse adapteren for bærbar PC er klar til bruk etter den nye
oppstarten
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Koble deg til nettverket

Start programmet Philips Wireless Network Manager
Dobbeltklikk ikonet i systemstatusfeltet

Hvis Philips Wireless Network Manager ikke starter, 
dobbeltklikker du dette ikonet

Vise de tilgjengelige trådløse nettverkene

1 Velg Områdeoversikt
2 Klikk Skann
3 Dobbeltklikk navnet på ditt trådløse nettverk

Når du blir bedt om å:
Legge inn sikkerhetsinnstillinger

1 Velg din Autentiseringstype
2 Velg din Nøkkeltype hvis relevant
3 Velg Bruk passorduttrykk hvis relevant
4 Legg inn din krypteringsnøkkel

Brukerhåndboken for Rutere forklarer hvordan du identifiserer disse
sikkerhetsinnstillingene.

TIPS: For mer informasjon om kryptering, se “Konfigurasjon – underkategori
Sikkerhet” på side 14.

Aktivere gjeldende profil
Velg Bruk endringer
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Sikre det trådløse nettverket

Start programmet Philips Wireless Network Manager
Dobbeltklikk ikonet i systemstatusfeltet

Hvis Philips Wireless Network Manager ikke starter, 
dobbeltklikker du dette ikonet.

Gå til Sikkerhetsinnstillinger

1 Velg kategorien Konfigurasjon
2 Velg kategorien Sikkerhet
3 Klikk Sikkerhet av, for å slå den på

Legge inn sikkerhetsinnstillinger

1 Velg din Autentiseringstype
2 Velg din Nøkkeltype hvis relevant
3 Velg Bruk passorduttrykk hvis relevant
4 Legg inn din krypteringsnøkkel

Brukerhåndboken for Rutere forklarer hvordan du identifiserer disse
sikkerhetsinnstillingene.

TIPS: For mer informasjon om kryptering, se “Konfigurasjon – underkategori
Sikkerhet“ på side 14.

Aktivere gjeldende profil
Velg Bruk endringer

Konfigurere andre enheter
Pass på at andre nettverksenheter bruker samme Nettverksnavn (SSID),
trådløsmodus og sikkerhetsinnstillinger

Avansert
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Innstillinger for et Ad Hoc datanettverk

Start programmet Philips Wireless Network Manager
Dobbeltklikk ikonet i systemstatusfeltet

Hvis Philips Wireless Network Manager ikke starter, 
dobbeltklikker du dette ikonet.

Opprette er Ad Hoc trådløst nettverk

1 Klikk Konfigurasjon
2 Klikk Felles
3 Legg det trådløse Nettverksnavnet (SSID)
4 Velg Ad-Hoc som driftsmodus
5 Velg Nettverkstype

Gå til Sikkerhetsinnstillinger

1 Velg kategorien Sikkerhet
2 Klikk Sikkerhet av, for å slå den på

Stille inn krypteringen
1 Velg din Autentiseringstype
2 Velg din Nøkkeltype hvis relevant
3 Velg Bruk passorduttrykk hvis relevant
4 Legg inn din krypteringsnøkkel

TIPS: For mer informasjon om kryptering, se “Konfigurasjon – underkategori
Sikkerhet“ på side 14.

Aktivere gjeldende profil
Velg Bruk endringer

Konfigurere andre enheter
Pass på at andre nettverksenheter bruker samme Nettverksnavn (SSID), Ad-Hoc
trådløsmodus og sikkerhetsinnstillinger
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Få tilgang til innstillingen av det trådløse nettverket

Start programmet Philips Wireless Network Manager
Dobbeltklikk ikonet i systemstatusfeltet

Hvis Philips Wireless Network Manager ikke starter, 
dobbeltklikker du dette ikonet.

Hva betyr innstillingene
Philips-programmet Wireless Network Manager har fem hovedkategorier med
informasjon og innstillinger.

Merk: Knappen Trådløs på/av vises nederst på hver kategori slik at du kan kontrollere
aktivering og deaktivering av den trådløse forbindelsen.

• Konfigurasjon
På kategorien Konfigurasjon kan du administrere profilene dine, og du har tilgang til
innstillingene for trådløst nettverk og kryptering.

Velg profil – En profil er et sett med alle de innstillinger som er nødvendige for en
bestemt trådløs tilkobling. Hvis du vil veksle mellom trådløse nettverk, kan du ganske
enkelt skifte fra én lagret profil til dem andre.

Bruk knappene Ny, Lagre og Slett når du skal administrere profilene dine.

Lagre Autoprofil På/Av
Når Autoprofil er På, deaktiveres profilknappene Ny og Lagre. Når du trykker
Bruk endringer blir det automatisk opprettet en profil med dine nettverks-
innstillinger.

Kategorien Konfigurasjon inneholder to underkategorier: Felles og Sikkerhet.
Nedenfor finner du en forklaring på innstillingene i disse underkategoriene.

• Configuration (Konfigurasjon) – Underkategorien Common (Felles)
Network Name (Nettverksnavn) – Skriv inn et nettverksnavn på det trådløse
nettverket som du vil koble til. Du kan eventuelt også bruke kategorien Site Survey
(Områdeoversikt) og velge fra listen over tilgjengelige nettverksnavn.
(Standard: philips.)

Operating Mode (Driftsmodus) – Sett driftsmodusen til Ad Hoc (Peer-to-Peer)
for nettverkskonfigurasjoner som ikke har en trådløs Rutere, og til Infrastructure
(Infrastruktur) for konfigurasjoner med en trådløs Rutere. (Infrastructure er
standardinnstillingen.)

Transmit Rate (Overføringshastighet) – Auto (Automatisk) vil automatisk
forhandle frem den høyest mulige trådløse nettverkshastigheten. Du kan også velge en
lavere hastighet manuelt. Lavere hastighet vil gi bedre rekkevidde.

Channel (Kanal) – Hvis du installerer et trådløst nettverk av typen Ad Hoc, setter
du kanalnummeret til den samme radiokanalen som den som brukes av andre trådløse
nettverksenheter i gruppen. Hvis du derimot kobler til et nettverk via en basestasjon,
blir kanalen automatisk satt til kanalen til basestasjonen som adapteren kobler seg til.
Kanalen kan bare velges når Operating Mode (Driftsmodus) er satt til Ad Hoc
(Peer-to-Peer).

Power Save (Strømsparing) – Klikk i boksen hvis du vil bruke strømstyring for å
redusere forbruket av batteristrøm på en bærbar datamaskin og fortsatt holde
datamaskinen tilgjengelig for øyeblikkelig bruk.

VIKTIG: Alle datamaskiner og trådløse nettverksenheter i samme nettverk bør ha
det samme nettverksnavnet (Network Name / SSID) og samme krypteringsnøkkel for
trådløs sikkerhet. I Ad Hoc-modus må du også angi samme radiokanal for alle
trådløse enheter.
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• Configuration (Konfigurasjon) – Underkategorien Security (Sikkerhet)
Klikk først på knappen Security ON/OFF (Sikkerhet På/Av) for å aktivere eller
deaktivere trådløs sikkerhet.

Authentication Type (Autentiseringstype) – Velg WPA eller WPA-PSK
avhengig av typen trådløs sikkerhet i resten av det trådløse nettverket.

Wired Equivalent Privacy (WEP) and WiFi Protected Access
(WPA/WPA2) er implementert i adapteren for å hindre uautorisert tilgang til det
trådløse nettverket.

Key Type (Nøkkeltype) – For sikrere dataoverføringer bør du stille krypteringen
til det høyeste antall bits. F.eks. gir en innstilling på 128 biter et høyere sikkerhetsnivå
enn 64 biter.
VIKTIG: Innstillingen må være den samme for alle klienter i det trådløse nettverket.

Use Passphrase (Bruk passorduttrykk) – Hvis Passphrase (Passorduttrykk) er
valgt, blir det generert sikkerhetsnøkler for WEP-kryptering fra strengen med
passorduttrykk. Hvis kryptering er satt til 128 biter, blir bare nøkkel 1 (Key 1)
generert. Hvis kryptering er satt til 64-biters, genereres nøklene 1-4. Du må bruke de
samme innstillingene for passorduttrykket (Passphrase) og standardnøkkel
(Default Key) på alle de andre stasjonene i nettverket. 
Merk: En passorduttrykksstreng kan bestå av opptil 32 alfanumeriske tegn.

Den WPA/WPA2 (WiFi Protected Access) som er implementert i denne
trådløse adapteren for bærbar PC bruker et alfanumerisk passord på mellom 8 og
63 tegn. Dette passordet kan inneholde symboler og mellomrom. 
VIKTIG: Du må bruke den samme krypteringsnøkkelen i hele nettverket.

Bruk endringer (Apply changes) – Klikk “Bruk endringer” for å aktivere
endringene du gjorde.

Key 1-4 – Hvis nøkkeltypen er satt til Hex, er sikkerhetsnøklene fire 10-sifrede
nøkler for den 64-biters WEP-innstillingen og fire 26-sifrede nøkler for den 128-biters
WEP-innstillingen. 
(De heksadesimale sifrene kan være 0~9 & A~F, f.eks. D7 0A 9C 7F E5.) 

Default Key (Standardnøkkel) – Velg nøkkel-IDen (Key ID) som har den
krypteringsstrengen du ønsker. Hvis du bruker en nøkkel som er generert fra
passorduttrykket, må du bruke det samme passorduttrykket og nøkkelen på alle
trådløse enheter.

• Tilkoblingsinformasjon (Link information)
Kategorien Tilkoblingsinformasjon viser informasjon om navnet på det trådløse
nettverket (SSID) det er en trådløs kobling til: Signalstyrken, gjennomløpshistorikken,
gjeldende tilkoblingshastighet, kanal og Network/ ID (MAC)..

• IP-informasjon (IP information) 
Kategorien IP-informasjon viser informasjon om vertsnavn, IP-adresse,
nettverksmaske og portal.

Dette vinduet inneholder også knapper for å frigjøre og fornye IP-adressen.
Dette gjøres for å sette en datamaskin tilbake i nettverket etter at den har vært
flyttet til et annet sted, eller etter et uventet avbrudd. 
Først må du frigjøre (Release) og deretter fornye (Renew) IP-adressen.
Datamaskiner i DHCP-nettverk oppretter ofte (men ikke alltid) nettverkstilkoblingen
igjen automatisk.
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• Områdeoversikt (Site Survey)
Hvis du velger kategorien Områdeoversikt vises en liste over tilgjengelige trådløse
nettverkstilgangspunkter.

Klikk deretter Skann (Scan) for å oppdatere listen.
Den viser følgende informasjon:
• Nettverkstype viser nettverksinnstillingene
• Navnet på den trådløse koblingen (nettverksnavn, eller SSID)
• Nettverksmodus viser hvilken WIFI-standard som brukes
• Et ikon som viser om kryptering er aktivert
• Signalstyrke
• Kanalen som brukes av nettverket
• Enhetens MAC-adresse

Dobbeltklikk ett av nettverksnavnene hvis du vil åpne profilveiviseren for å opprette
en trådløs tilkobling til dette nettverket.

• Version information (Versjoninformasjon) 
Hvis du velger denne kategorien vises informasjon om leverandør og versjon.
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Les dette kapittelet hvis du vil vite mer om terminologien som er brukt i denne
håndboken.

Et nettverk sørger for kommunikasjon mellom to eller flere datamaskiner (og andre
enheter) som er koblet til hverandre via en kablet eller trådløs forbindelse.

På hver datamaskin trenger du en nettverksadapter eller et nettverksgrensesnittkort
(NIC) for å kunne koble datamaskinen til nettverkskabelen. Eksempler:

Ethernet-kabel

Ethernet-adapter for bærbar PC

Allerede innebygd

På hver datamaskin må du installere en trådløs WiFi-adapter for å kunne koble til en
annen enhet som er aktivert for trådløs tilkobling. Eksempler:

Trådløs USB-adapter

Trådløs adapter for bærbar PC

Allerede innebygd

Nettverksterminologi

KABLET

ETHERNET

TRÅDLØS
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I et nettverk må datamaskinene kunne kobles fysisk til hverandre. 
Derfor er en annen viktig nettverksegenskap hvordan datamaskinene er koblet til
hverandre, enten direkte eller gjennom en sentralenhet.

ÉN-TIL-ÉN KABLET NETTVERK
kalles også: Direkte tilkobling (maks. 2 PCer)

MERK: Bruk en krysset Ethernet-kabel for å koble to datamaskiner direkte til
hverandre.

KABLET NETTVERK MED MER ENN 2 PCer
Bruk en hub eller svitsj for å koble sammen mer enn 2 PCer.

MERK: Bruk rette Ethernet-kabler for å koble datamaskinene til sentralenheten
(hub/svitsj).

HVORDAN KOBLE SAMMEN KABLEDE NETTVERK
Bruk en gateway-ruter for å koble ett nettverk til et annet (f.eks. til Internett, også
kalt WAN).

ÉN-TIL-ÉN TRÅDLØST NETTVERK
kalles også: Ad Hoc / Peer-to-Peer 

TRÅDLØST NETTVERK MED MER ENN 2 PCer
kalles også: Ad Hoc / Peer-to-Peer

Det trådløse mediet utgjør en hub i og for seg selv. Ingen maskinvare-hub behøves.

KOBLE TRÅDLØSE NETTVERK TIL KABLEDE NETTVERK
kalles også: Infrastruktur / tilgangs- punkt.  Bruk en trådløs Rutere.

Sentralenheter, som en hub, svitsj, ruter eller et trådløst tilgangspunkt kan være
frittstående enheter eller innebygd i en datamaskin. 
• En hub har flere porter og fungerer som et sentralt koblingspunkt for

kommunikasjonslinjer fra alle datamaskiner i et kablet nettverk. Den kopierer alle
data som kommer inn på én port til de andre portene. En svitsj ligner på en hub,
men kan håndtere ulike nettverkshastigheter på hver port. 

• Gateway-rutere og trådløse tilgangspunkt ruter nettverkstrafikk fra ett
nettverk til et annet (f.eks. fra et kablet nettverk til Internett, eller fra et trådløst
nettverk til et kablet nettverk eller til Internett).
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Ordliste

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokollen konfigurerer
automatisk TCP/IP-innstillingene for alle datamaskiner på hjemmenettverket ditt.

DNS – Serveradressen DNS står for Domain Name System (domennavnsystem),
som tillater vertsmaskiner på Internett å ha et domenenavn og én eller flere
IP-adresser. EN DNS-server opprettholder en database med vertsmaskiner og deres
respektive domenenavn og IP-adresser, slik at brukeren blir sendt til den riktige
IP-adressen hver gang det blir bedt om et domenenavn. DNS-serveradressen brukt av
datamaskinene på hjemmenettverket ditt er plasseringen av den DNS-serveren din
leverandør av Internett-tjenester (ISP) har tildelt.

DSL-modem – DSL står for Digital Subscriber Line (digital abonnentlinje). 
Et DSL-modem bruker dine eksisterende telefonlinjer for overføring av data ved høye
hastigheter.

Ethernet – En standard for datanettverk. Ethernet-nettverk er sammenkoblet
gjennom spesielle kabler og hub-er og flytter data omkring ved en hastighet på opptil
10 millioner bits per sekund (Mbps).

HPNA – Home Phone line Networking Alliance (nettverksallianse for fasttelefon-
linjer), som er en sammenslutning av selskaper (inkluderende) som arbeider for å
fremme at det adopteres én enkelt og ensartet standard for nettverksdrift over
telefonlinjer. Din Home Connect hjemmenettverksportal er i samsvar med
HPNA-spesifikasjon 2.0, som tillater nettverkshastigheter på opptil 1 million bits per
sekund (Mbps) ved bruk av dine eksisterende fasttelefonlinjer.

IP-adresse – IP står for Internettprotokoll. En IP-adresse består av fire numre
separert av punktumer, som identifiserer én enkelt, unik vertsmaskin på Internett.
Eksempel: 192.34.45.8.

ISP-portaladresse (se ISP for definisjon) – ISP-portaladressen er en IP-adresse
for Internett-ruteren som er plassert i Internett-leverandørens lokaler.
Denne adressen er bare påkrevd hvis du bruker et kabel- eller DSL-modem.

ISP Leverandør av Internett-tjenester – En ISP er et foretak som leverer
tilkobling til Internett til privatpersoner eller til andre foretak eller organisasjoner.

LAN Lokalnett – Et LAN (lokalnett) er en gruppe med datamaskiner og
utstyrsenheter koblet sammen i et relativt lite område (for eksempel et hus eller et
kontor). Hjemmenettverket ditt regnes som et LAN.

MAC-adresse – MAC står for Media Access Control (medietilgangskontroll)
En MAC-adresse er maskinvareadressen til en utstyrsenhet koblet til et nettverk.

NAT – Network Address Translation (oversettelse av nettverksadresse). Med denne
prosessen kan alle datamaskinene på hjemmenettverket ditt bruke én og samme
IP-adresse. Ved å bruke NAT-funksjonen i hjemmenettverksportalen i Home Connect,
kan du få tilgang til Internett fra en hvilken som helst datamaskin i hjemmenettverket
ditt uten å måtte kjøpe flere IP-adresser fra leverandøren av Internett-tjenester.

PPPoE – Point-to-Point Protocol over Ethernet (punkt-til-punkt-protokoll over
Ethernet). Point-to-Point Protocol er en metode for sikker dataoverføring som
opprinnelig ble laget for oppringte forbindelser; PPPoE er for Ethernet-forbindelser.

Secondary Dial-Up – Internett-leverandøren din bruker et sekundært oppringnings-
nummer hvis hovednummeret ditt er opptatt med for mange kunder som vil ha
tilgang til det samtidig. Dette sekundære nummeret blir brukt hvis det ikke er mulig å
komme igjennom til hovednummeret på telefonen din.

SPI – Stateful Packet Inspection. SPI er den typen Internett-sikkerhet på foretaksnivå
du får gjennom din Home Connect hjemmenettverksportal. Når du bruker SPI,
fungerer portalen som en "brannmur," som beskytter nettverket ditt mot datasnoker.

Subnet Mask – En delnettmaske, som kan være en del av den TCP/IP-informasjonen
du får fra Internett-leverandøren er et sett med fire numre konfigurert som en
IP-adresse. Den brukes til å opprette IP-adressenumre som kun brukes innenfor et
gitt nettverk (i motsetning til gjeldende IP-adressenumre anerkjent av Internett, som
må tildeles av InterNIC).

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol (overføringsprotokoll/
Internettprotokoll. Dette er standardprotokollen for dataoverføring over Internett.

WAN – Regionnett. Et nettverk som kobler sammen datamaskiner plassert i
geografisk atskilte områder (f. eks. forskjellige bygninger, byer, land. Internett er et
regionnett.
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Tekniske spesifikasjoner

Radio IEEE 802.11b/g

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

Antennetype Innebygd antenne

Datahastighet 1 / 2 / 5,5 / 6 / 9 / 11 / 12 / 18 / 24 / 36 /
48 / 54 / 72 / 96 / 108 Mbps

Vertsgrensesnitt Cardbus PC -korttype

Strømforbruk 
send / motta Ca. 650 mA / 360 mA

Mål
(H x B x D) 7 x 47 x 104 mm

Vekt Ca. 35 g

Drifts-
temperatur 0 ~ 55 °C

Oppbevarings-
temperatur -20 ~ 75 °C

Luftfuktighet 5% ~ 90% ikke-kondenserende

Problemløsing

Se gjennom punktene for feilsøking nedenfor og vårt webområde
www.philips.com/support før du kontakter vår brukerstøtte.

Problem Mulig årsak Løsning

PROBLEMER MED INSTALLASJON AV ADAPTER

Hvis den fortsatt ikke virker, prøver du å installere den trådløse adapteren for bærbar
PC fra den originale installasjons-CDen. Start PCen på nytt.

PCen kan ikke finne
Den bærbare PC-
adapteren eller
nettverks- driveren
ikke riktig installert.

Adapteren for den
bærbare PCen ikke
tilkoblet.  

Adapteren for den
bærbare PCen skadet.

Adapteren for den
bærbare PCen eller
porten er defekt. 

Konflikt mellom
nettverksadaptere.

Pass på at adapteren for den bærbare
PCen er godt tilkoblet.

Kontroller for evt. maskinvare-
problemer, f. eks. skader på
adapterens kontakt.

Forsøk å koble adapteren til et annet
PC-kortspor eller en annen port.
Hvis dette også feiler, test den
bærbare maskinen med en annen
adapter for bærbar PC som du vet
fungerer som den skal.

Hvis det finnes andre nettverks-
adaptere i den bærbare maskinen,
kan de skape konflikter. Fjern alle
andre adaptere fra den bærbare
maskinen  og test den trådløse
adapteren for seg selv.
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Problem Mulig årsak Løsning

PROBLEMER MED NETTVERKSTILKOBLINGEN
Hvis tilkoblingsdioden
på den trådløse
adapteren for PC ikke
slår seg på, eller hvis
du ikke får tilgang til
noen nettverks-
ressurser fra
datamaskinen.

Ingen tilgang til
enWindows- eller 
Net-Ware-tjenesten
påkontroller nettverk.

Hvis den trådløse
adapteren kan ikke
kommunisere med 
en datamaskin i når
nettverket konfigurert
for nettverket er den
Infrastruktur-modus.

Nettverkshastighet
lyser ikke over
11 Mbps.

PCen eller andre
nettverks enheter er
slått av.

Tjeneste ikke
tilgjengelig.

Rutere / tilgangs-
punktet er slått av.

Avstand for lang 
(svakt radiosignal). 

Feil innstillinger.

Andre nettverks- 
komponenter er 
uegnet for høyere 
nettverkshastigheter.

Kontroller at datamaskinen og andre
enheter mottar strøm.

Kontroller at du har aktivert 
og konfigurert tjenesten riktig. 
Hvis du ikke kan koble til en bestemt
server, at du har tilgangsrettigheter
og gyldig ID og passord.
Hvis du ikke får tilgang til Internett,
må du kontrollere at du har
konfigurert systemet for TCP/IP.

Kontroller at tilgangspunktet som
stasjonen er tilknyttet, er slått på. 

Flytt den trådløse adapteren. 

Kontroller at SSID og krypterings-
nøkkelen for samme som de som
brukes for det trådløse tilgangs-
punktet.

Kontroller at alle nettverks-
komponenter er egnet for høy
nettverkshastighet.
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English  
Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this SNN6600 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 SNN6600 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
SNN6600 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
SNN6600 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 SNN6600
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 SNN6600 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 SNN6600 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen
relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Greek
�� ��� ���O	
� Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals 
Accessories ��� ��� O� SNN6600 
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1999/5/

Italian 
Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo
SNN6600 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
SNN6600 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 SNN6600 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-samsvar 

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene (USA). 
Bruk er underlagt følgende to vilkår: 
(1) Dette utstyret må ikke forårsake skadelig interferens, og
(2) dette utstyret må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan
forårsake uønsket drift. 

MERKNAD: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for digitalt
utstyr i klasse B, i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet
for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved installasjon i boligområder.

Dette utstyret skaper, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi og, hvis det ikke
installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig
interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens
ikke oppstår i en bestemt installasjon.

Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, noe
som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, kan brukeren forsøke å korrigere
interferensen ved hjelp av et eller flere av følgende tiltak: 

• Snu eller flytt på mottakerantennen. 
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 
• Kople utstyret til en kontakt i en annen strømkrets enn den mottakeren er koplet

til. 
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Dette utstyret overholder FCCs grenser for strålingseksposisjon vedtatt for et
ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og betjenes med en avstand på minst
20 cm mellom strålingskilden og kroppen din.

VIKTIG
Endringer eller modifikasjoner av utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av
forhandler eller produsent kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret.
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Certificat de garantie
Garantieschein
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Garantibevis
Garanticertifikat
Garantibevis
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Type: SNN6600

Serial nr: _____________________________________________________________________

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

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

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

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