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• Asenna ja kytke tuote pikaoppaan ohjeiden mukaisessa järjestyksessä. 
Näin asennus sujuu helpoimmin ja vältyt monilta teknisiltä ongelmilta.

• Lue tämä käyttöohje ja pikaopas huolellisesti, ennen kuin käytät kantomatkan
pidentäjää (SNR6500). Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

• Uusimmat ladattavat tiedostot ja tiedot tuotteesta ovat saatavilla Internet-
sivuillamme osoitteessa www.philips.com/support.

• Tietokoneen ja muiden verkkolaitteiden käyttöohjeista voi olla apua asetusten
määrittelyn ja asennuksen aikana.

Turvallisuuteen liittyviä varotoimia
• Langattomaan käyttöön tarkoitettua radiolaitteistoa ei ole suojattu muiden

radiopalveluiden aiheuttamilta häiriöiltä.
• Suojaa järjestelmä liialliselta kosteudelta, sateelta, hiekalta ja kuumuudelta.
• Älä altista tuotetta vesipisaroille tai roiskeille. 

Älä sijoita tuotteen päälle mitään nesteellä täytettyjä esineitä, esimerkiksi
maljakoita.

• Älä sijoita tuotetta lämmityslaitteen lähettyville tai suoraan auringonvaloon.
• Jätä tuotteen ympärille tarpeeksi tilaa riittävää ilmankiertoa varten.
• Älä avaa tuotetta. Jos sinulla on teknisiä ongelmia, ota yhteyttä Philips-

jälleenmyyjään.

Ympäristötietoa
Olemme luopuneet kaikista tarpeettomista pakkausmateriaaleista. Pakkaus koostuu
kahdesta helposti erotettavasta ainesosasta: pahvista (laatikko) ja polyeteenistä (pussit,
suojaava vaahtomuovilevy). Tuotteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää, jos
asiantunteva taho purkaa tuotteen. Noudata pakkausmateriaalien ja käytöstä
poistettujen laitteiden hävittämisestä annettuja paikallisia ohjeita.

Vastuuvapauslauseke
Philips toimittaa tämän tuotteen sellaisenaan, ilman mitään suoraa tai epäsuoraa
takuuta, ja kiistää muun muassa mutta ei yksinomaan epäsuorat takuut sopivuudesta
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Philips ei ole vastuussa mistään vahingoista, olivatpa ne suoria, epäsuoria, tahattomia,
erityisiä, esimerkinomaisia tai seuraamuksellisia (mukaan lukien mutta näihin
rajoittumatta korvaavan tuotteen hankintakulut, tietojen, datan tai liikevoiton
menetykset tai liiketoiminnan keskeytyminen) ja olivatpa ne aiheutuneet mistä syystä
tahansa tai minkään vahingonkorvausvelvollisuutta koskevan opin perusteella, ei sen
enempää sopimukseen perustuen kuin ankaran vastuun tai sopimussuhteen
ulkopuolisen vahingonkorvausvastuun perusteella (johtuipa
vahingonkorvausvelvollisuus huolimattomuudesta tai muusta syystä), jotka ovat jollain
lailla seurausta tämän tuotteen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, vaikka
tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisikin varoitettu.

Philips ei myöskään takaa minkään tähän tuotteeseen liittyvien tietojen, tekstin,
grafiikan, linkkien tai muiden kohteiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä.

Tärkeää turvallisuustietoa
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SNR6500
Kiitos, että ostit Philipsin langattoman yhteyden kantomatkan pidentäjän (WRE,
Wireless Range Extender) 11 b/g. Tämä Philipsin kantomatkan pidentäjä on WiFi 
(IEEE 802.11b/g) -yhteensopiva. Se tukee täysin suuria datamääriä aina 108 miljoonan
bitin sekuntinopeuteen saakka. Turvatun toiminnan takaamiseksi hankalimmissakin
langattomissa ympäristöissä sen nopeus vähenee automaattisesti pienempiä datamääriä
käsiteltäessä.

Tässä käyttöoppaassa annamme ohjeita Philipsin kantomatkan pidentäjän (WRE) 
11 b/g asentamiseen, konfigurointiin ja käyttöön.

Tästä kappaleesta saat taustatietoa langattomista verkoista ja niiden yleisestä
turvallisuudesta.

Huomautus: Tämä kantomatkan pidentäjä (WRE) tukee kolmea toimintatapaa:
- toistintila (Repeater Mode, RP)
- tukiasema (Access Point, AP)
- Ethernet-asiakas (Ethernet Client, EC).

Tässä ohjekirjassa käsitellään RP- ja AP-toimintoja. EC-toiminnon ohjeet tulevat
myöhemmin, ja voit ladata ne Philipsin tukisivustolta.

Mitä langattomat verkkoyhteydet ovat?
Kantomatkan pidentäjäsi käyttää langatonta protokollaa (nimeltään IEEE 802.11b/g tai
WiFi) kommunikoidakseen muiden verkkokoneiden kanssa radiolähetysten välityksellä.
WiFi-radioaallot kulkevat antennista kaikkiin suuntiin ja voivat läpäistä seiniä ja
lattioita. Langattomat lähetykset voivat teoriassa yltää jopa 450 metriin esteettömässä
ympäristössä ja saavuttaa jopa 108 miljoonan bitin sekuntinopeuden (Mbps) lyhyillä
välimatkoilla. Todellinen toimintasäde ja tiedonsiirtokyky jää kuitenkin pienemmäksi
langattoman yhteyden laadusta riippuen.

Verkkotaajuuteen ja nopeuteen vaikuttavat tekijät
• Ympäristö: Radiosignaalit voivat kulkea pidemmälle ulkotiloissa ja silloin, jos

langattomat komponentit ovat suorassa linjassa toisiinsa nähden. Langattomien
komponenttien sijoittaminen korkealle auttaa välttämään konkreettiset esteet ja
saavuttamaan paremman kattavuuden.

• Metallikehysten ja betoni- tai kiviseinien ja -lattioiden kaltaiset rakenteet
heikentävät radiosignaalia. Vältä langattomien komponenttien sijoittamista seinien
ja muiden suurikokoisten, kiinteiden esineiden tai suurten metallisten esineiden,
kuten tietokoneiden ja monitorien, lähelle.

• Lähellä sijaitsevat langattomat verkot ja laitteet voivat vaikuttaa langattoman
signaalin kantavuuteen, nopeuteen ja voimakkuuteen. Elektromagneettiset laitteet,
kuten televisiot, radiot, mikroaaltouunit ja langattomat puhelimet (varsinkin
taajuudella 2,4 GHz toimivat), saattavat myös häiritä langatonta lähetystä.

• Liian lähellä langatonta laitteistoa istuminen saattaa myös vaikuttaa radiosignaalin
laatuun.

• Antennin sijoittaminen: Älä sijoita antenneja lähelle suuria metallisia kappaleita, sillä
nämä saattavat aiheuttaa häiriöitä.

Langattoman verkkosi suojaaminen
Koska langattomat tietokoneet käyttävät radiosignaaleita, alueesi ulkopuolella
sijaitsevien muiden verkkolaitteiden on mahdollista poimia langaton signaali ja joko
kytkeytyä verkkoosi tai kaapata verkkoliikenne. Siksi sinun tulisi aina käyttää Wired
Equivalent Privacy(WEP)- tai WiFi Protected Access (WPA/WPA2)-
verkkosalausta, joka auttaa estämään luvattomat yhteydet sekä verkkoliikenteesi
mahdollisen luvattoman seuraamisen.

Esimerkki verkon suojaamisesta on kappaleessa Langattoman verkkosi
suojaaminen.

SU
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Johdanto 
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Wireless Base Station 11g True Turbo

Wireless Modem/PC Power

Valo Tila Kuvaus

Wireless Päällä Langaton yhteys on muodostettu.
Vilkkuu Tietoa lähetetään/vastaanotetaan.
Pois päältä Langaton signaali ei ole käytössä.

Modem/PC Päällä Yhteydessä Ethernet-laajakaistamodeemiin.
Pois päältä Ei yhteyttä.

Power Päällä Virta päällä, normaali toiminta.
Pois päältä Virta kytketty pois tai toimintahäiriö.

Takaosan portit ja painikkeet

‘5V 1A’ -portti Kytke mukana oleva verkkolaite tähän liitäntään.

‘To Modem/PC’ -portti Etäverkkoportti. 
Liitä tämä laajakaistamodeemiisi.

Toimintatilan valitsin Vaihda toimintatilaa tällä valitsimella. 
- RP: toistintila (Repeater Mode) (oletus) 
- EC: Ethernet-asiakastila 
- AP: tukiasema (Access Point)

Alapuoli

Reset-painike Paina tätä painiketta vähintään viiden sekunnin ajan
palauttaaksesi kantomatkan pidentäjän asetuksiksi
tehdasasetukset.
VAROITUS: TÄMÄ POISTAA INTERNET-
ASETUKSESI!
Jos haluat vaihtaa langattoman tukiaseman asetukset
menettämättä konfigurointiasetuksia, katso kappale
‘Asetusten vaihtaminen’.

TO Modem/PC5V=1A AP EC RP
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Wireless Modem/PC Power
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Asennus

Seuraavissa asennusohjeissa oletetaan, että olet jo asentanut langattoman verkon sekä
Philipsin langattoman tukiaseman (SNB6500 tai SNB6520). Tämä kantomatkan
pidentäjä (WRE) voidaan asentaa muun valmistajan valmistamaan tai muuntyyppiseen
verkkoon, joka käyttää WDS-tukea. Eri valmistajien valmistamat WDS-pohjaiset
tuotteet eivät kuitenkaan välttämättä toimi yhdessä. 

Kantomatkan pidentäjän kytkeminen päälle ja kaapeleiden
liittäminen

Virran kytkeminen kantomatkan pidentäjään

Varmista, että valitsin on oikean toimintatilan kohdalla. 
- RP: toistintila (Repeater mode) (oletus)
EC: Ethernet-asiakastila 
AP: tukiasema (Access Point)

Varmista, että irrotettava antenni on kiinnitetty laitteen oikeassa reunassa olevaan
liittimeen.
Aseta antenni pystyasentoon.

Ota mukana toimitettu 5V 1A-virtamuunnin.
Liitä virtamuunnin 5V 1A-porttiin.

Kytke virtamuunnin pistorasiaan.

Virtavalo (Power) syttyy.

WRE käynnistyy. Kestää noin yhden minuutin, ennen kuin laite on valmis konfigurointia
varten (Wireless-valo palaa). Sillä välin voit suorittaa seuraavat kohdat.

TO Modem/PC5V=1A AP EC RP

TO Modem/PC5V=1A AP EC RP

TO Modem/PC5V=1A AP EC RP
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WRE:n kytkeminen langattomaan tukiasemaan

Liitä Ethernet-kaapeli To Modem/PC -porttiin.

Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää langattoman tukiaseman LAN-porttiin
(LAN1–LAN4).

WRE:n Modem/PC -valo syttyy/vilkkuu. 

Valitsemasi langattoman tukiaseman LAN-portin valo syttyy/vilkkuu

TO Modem/PC5V=1A AP EC RP

Wireless Base Station 11g True Turbo

Wireless Modem/PC Power

LAN4To Modem12V=1A ResetLAN3 LAN2 LAN1

Wireless Base Station 11g True Turbo

1 2 3 4 Wireless Internet Modem Power



Langattoman tukiaseman konfigurointi asennus-CD-levyn
avulla

Seuraavissa konfigurointiohjeissa oletetaan, että olet asentanut Philipsin langattoman
tukiaseman tehtaan oletusasetuksia käyttäen. 
Kyseiset asetukset ovat
– SSID (Wireless Network Name, 

langattoman verkon nimi): philips
– Wireless Mode: Standard True Turbo
– Wi-Fi Channel number 

(WiFi-kanavan numero) 6

Aseta asennus-CD levyasemaan.

Valitse Agree.

Ellei tällaista näyttöä avaudu, käynnistä CD manuaalisesti:
1 Avaa My computer.
2 Avaa CD-asema.
3 Avaa Setup.exe.

Valitse SNR6500.

Napsauta Install Software.

Odota, kunnes laite löytyy.

Toistintilan (Repeater mode) asetuksetSU
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Tarkista, näkyykö vasemmassa alareunassa Repeater Mode. Jos näkyy, 

napsauta NEXT. 

Jos ei näy, palaa kohtaan ‘Virran kytkeminen kantomatkan pidentäjään’.

Aika-asetukset (Time Settings): Valitse aikavyöhykkeesi.

Napsauta NEXT. 

Salasana-asetukset (Password Settings): 
Aseta salasanasi. (Valitse helposti muistettava salasana.) 

Napsauta NEXT. 

Paina Scan-painiketta.

Site Survey -listassa näkyvät nyt saatavilla olevat langattomat verkot, jotka käyttävät
tehtaan oletusasetuksia. 

Napsauta valintaruutua oman langattoman verkkosi takana.

Napsauta NEXT. 

Asetukset tallennetaan. Seuraavaksi avautuu sisäänkirjautumisnäyttö.

Kantomatkan pidentäjäsi (WRE) on nyt konfiguroitu. Seuraavaksi sinun täytyy
mukauttaa langattoman tukiasemasi asetukset, jotta voit käyttää WRE:tä langattomassa
verkossasi.
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Avaa Internet Explorer.

Syötä langattoman tukiasemasi IP-osoite ja napsauta ‘Go’.

SNB6500:n osoite: http://192.168.1.2 
SNB6520:n osoite: http://192.168.1.4 

Napsauta LOGIN.
(Syötä salasana, jos sitä vaaditaan.)

Napsauta Home Network Settings.

Napsauta Wireless.

Napsauta WDS.

Napsauta Scan
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. Site Survey -listassa näkyvät nyt saatavilla olevat langattomat verkot, jotka käyttävät
tehtaan oletusasetuksia. 

Napsauta valintaruutua oman langattoman verkkosi takana.

Napsauta SAVE SETTINGS.

Asetukset tallennetaan. Seuraavaksi avautuu sisäänkirjautumisnäyttö.

Voit nyt irrottaa WRE:n ja langattoman tukiaseman välisen kaapelin. Voit nyt sijoittaa
WRE:n haluamaasi paikkaan.

LAN4To Modem12V=1A LAN3 LAN2 L
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Tukiaseman (Access Point) asetukset

Seuraavissa konfigurointiohjeissa oletetaan, että olet asentanut Philipsin langattoman
tukiaseman tehtaan oletusasetuksia käyttäen. 
Kyseiset asetukset ovat
– SSID (Wireless Network Name, 

langattoman verkon nimi): philips
– Wireless Mode: Standard True Turbo
– Wi-Fi Channel number 

(WiFi-kanavan numero) 6

Aseta asennus-CD levyasemaan.

Valitse Agree.

Ellei tällaista näyttöä avaudu, käynnistä CD manuaalisesti:
1 Avaa My computer.
2 Avaa CD-asema.
3 Avaa Setup.exe.

Valitse SNR6500.

Napsauta Install Software.

Odota, kunne laite löytyy.
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Tarkista, näkyykö AP Mode vasemmassa alareunassa. Jos näkyy, 

napsauta NEXT. 

Jos ei näy, palaa kohtaan ‘Virran kytkeminen kantomatkan pidentäjään’.

Aika-asetukset (Time Settings): 

Valitse aikavyöhykkeesi.

Napsauta NEXT.

Salasana-asetukset (Password Settings): 
Aseta salasanasi. (Valitse helposti muistettava salasana.) 
Napsauta NEXT.

Nyt AP-asetuksesi ovat valmiit. 

Voit nyt irrottaa langattoman AP:n ja langattoman tukiaseman välisen kaapelin. Voit
sijoittaa langattoman AP:n haluamaasi paikkaan.
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Kotiverkkosi turvaaminen

Wired Equivalent Privacy (WEP) -salaus: Soveltuu RP/AP/EC -järjestelmiin. Alla
käytetään toistintilaa (Repeater mode) esimerkkinä:

Avaa Internet-selaimesi.

Kirjoita osoitekenttään http://192.168.1.3/
Napsauta Go.

Napsauta LOGIN.
(Syötä salasana, jos sitä vaaditaan.)

Napsauta Security.

Napsauta Wireless.

Napsauta WEP.

1) Valitse 128-bit.
2) Napsauta Clear

Kohta 1

2

1
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Rastita Passphrase-ruutu ja kirjoita salasana.

Napsauta SAVE SETTINGS.

VAROITUS: WEP-salaus ei ole vielä käytössä.

Napsauta WEP.

Kopioi WEP-salausavain.
Kaksoisnapsauta Key1.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella.
Napsauta Copy.

Säilytä tämä avain myöhempää tarvetta varten.

Kohta 2: WEP-salauksen käyttöönotto

Napsauta Wireless Encryption.

1. Valitse WEP Only.
2. Napsauta SAVE SETTINGS.

WEP-salaus on nyt käytössä.

Kohta 2

2

1
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Ota huomioon, että sinun täytyy asettaa turva-asetukset kaikille langattoman verkkosi
elementeille. Alla olevasta esimerkistä näet, kuinka suojaat  Philipsin langattoman USB-
adapterin (SNU6500).

Kaksoisnapsauta Philips Wireless USB Adapter 11g -kuvaketta työpöydällä.

Napsauta Site Survey.

Napsauta Scan.

Kaksoisnapsauta langatonta tukiasemaasi.

Valitse todennustyypiksi (Authentication Type) WEP.

Syötä langattomasta tukiasemastasi (Wireless Base Station) kopioitu WEP-salausavain.

Valitse avaintyypiksi (Key Type) 104/128 bit Encryption.

Valitse oletusavain (Default Key) Key 1. 

2

1

2

1
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Napsauta Apply Changes.

Tarkista yhdyskäytävän IP:n tila (Gateway IP status).

Yhdyskäytävän (Gateway) tulee olla 192.168.1.3

Kohta 3: Kytkeminen kantomatkan pidentäjään

Tästä esimerkistä näet, kuinka muodostat yhteyden langattomaan tukiasemaan
Windows XP:ssä.

Siirrä hiiren kursori tehtäväpalkin langatonta yhteyttä osoittavan kuvakkeen kohdalle.

Napsauta langatonta yhteyttä osoittavaa kuvaketta hiiren oikealla painikkeella.
Napsauta View available Wireless Networks.

Napsauta salattua tukiasemaasi.

Napsauta Connect.

Syötä WEP.
(Windows XP:ssä käytetään termiä Network Key.)
Napsauta Connect.

Olet nyt muodostanut yhteyden.

Kohta 3
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WPA-suojauksen asentaminen

Avaa Internet-selaimesi.

Kirjoita osoitekenttään http://192.168.1.3/

Napsauta Go.

Napsauta LOGIN.
(Syötä salasana, jos sitä vaaditaan.)

Napsauta Security.

Napsauta Wireless.

Napsauta WPA.

Kirjoita etukäteen saamasi salasana.

Napsauta SAVE SETTINGS.

VAROITUS: WPA-salaus ei ole vielä käytössä.
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NapsautaWireless Encryption.

Valitse WPA/WPA2 Only.
Napsauta SAVE SETTINGS.

WPA-salaus on nyt käytössä.
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Valikko: Setup Wizard

Avaa Internet-selaimesi.

Kirjoita osoitekenttään http://192.168.1.3

Napsauta Go.

Napsauta NEXT.

Valitse aikavyöhyke.
Napsauta NEXT.

Aseta salasanasi.
Napsauta NEXT.

Napsauta Scan (vain toistintilassa [Repeater Mode]).
Site Survey -listassa näkyvät nyt saatavilla olevat langattomat verkot, jotka käyttävät
tehtaan oletusasetuksia. 
Napsauta valintaruutua oman langattoman verkkosi takana.
Napsauta SAVE SETTINGS.
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Kohdasta Status näet verkkopalveluntarjoajasi (ISP) IP-osoitteen.

Verkon asetukset
Käytä valikkoa Home Networking lähiverkon (LAN) IP-osoitteen konfiguroimiseksi.

Wireless
WRE toimii myös langattomana tukiasemana (Access Point), jonka avulla langattomat
tietokoneet voivat viestiä keskenään. Tämän toiminnon asettamiseksi sinun on
otettava käyttöön langaton toiminto ja määritettävä radiokanava, aluetunnus sekä
turvaominaisuudet.

Valitse Enable ja napsauta ‘SAVE SETTINGS’.

Kanava ja SSID
Sinun täytyy määrittää yhteinen radiokanava ja SSID (Service Set ID), joita WRE
käyttää (samat, joita langaton tukiasemasi käyttää).
Varmista, että konfiguroit kaikki verkkoelementit samoilla arvoilla.

WDS (vain toistintilassa [Repeater Mode])
WDS (Wireless Distribution System) mahdollistaa langattoman lähiverkon (Wireless
Local Area Network, WLAN) kantomatkan pidentämisen.

Valikko: Home Network Settings
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Valikko: Security Settings

Turvallisuus
Ota käyttöön tai poista käytöstä langaton mallitoiminto (Wireless model function).

Langattoman yhteyden salaus
Ota turvatoiminto käyttöön langattoman verkkosi turvaamiseksi. 
Langattoman yhteyden kantomatkan pidentäjä tukee WEP (Wired Equivalent Privacy)
-salausta.

Pääsynvalvonta (Access Control)
Pääsynvalvonnan (Access Control) avulla käyttäjät voivat määrittää, minkälainen
ulospäin suuntautuva liikenne sallitaan WAN-liitännän kautta.
Oletusarvona on sallia kaikki liikenne ulospäin.

Lisää tietokone suodatustaulukkoon seuraavasti:
1 Napsauta Access Control -näytössä ‘Add PC’.
2 Määritä asiakastietokonepalveluja varten asianmukaiset asetukset.
3 Napsauta ‘OK’ ja sen jälkeen ‘SAVE SETTINGS’ tallentaaksesi asetukset.



SU

25

WEP
Jos käytät WEP:tä suojataksesi langatonta verkkoasi, sinun on asetettava samat
parametrit sekä langattomaan ADSL-tukiasemaasi että kaikkiin langattomiin
asiakkaisiin. Voit tuottaa salausavaimia automaattisesti tai syöttää avaimet itse.
Tuottaaksesi avaimen ja salasanan automaattisesti valitse Passphrase-ruutu ja syötä 
merkkijono. Valitse oletusavain pudotusvalikosta. 
Napsauta SAVE SETTINGS.

Huomautus: Salasana voi koostua enintään 32 aakkosnumeerisesta merkistä.

Asetat salausavaimen itse syöttämällä viisi heksadesimaalilukuparia kutakin 64 bitin
avainta kohden tai 13 paria yhtä 128 bitin avainta kohden.

(Heksadesimaalinen luku on numero 0–9 tai kirjain A–F.)
Huomaa, että WEP suojaa langattomien solmujen välillä siirrettyä tietoa, mutta se ei
suojaa tiedonsiirtoa langallisen verkon tai Internetin kautta.

WPA (vain tukiasema [Access Point, AP])
Wi-Fi Protected Access (WPA) yhdistää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)- ja
802.1x-mekanismit. Se tarjoaa dynaamisen avainsalauksen ja 802.1x-todennuspalvelun.

802.1X (vain tukiasema-toiminto [Access Point, AP])
Jos verkossasi käytetään 802.1x:ää, tämä ominaisuus on otettava käyttöön WRE:tä
varten. Näitä parametreja käytetään, kun langaton WRE ottaa yhteyttä
todennuspalvelimeen.
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Valikko: Advanced Settings

Ylläpito (Maintenance)
Maintenance-valikon avulla voit tallentaa varmuuskopion nykyisistä asetuksista,
palauttaa aiemmin tallennetut asetukset, palauttaa tehdasasetukset, päivittää
valmisohjelmiston ja asettaa WRE:n uudelleen.

Asetustyökalut (Configuration Tools)
Valitse toiminto ja napsauta ‘Next’.
Varmuuskopioinnin (Backup) avulla voit tallentaa langattoman WRE:n asetukset
tiedostoon.

Palautusta (Restore) voidaan käyttää palauttamaan tallennettu asetustiedosto. Restore
to Factory Defaults palauttaa langattoman WRE:n alkuperäiset asetukset. 
Sinua pyydetään vahvistamaan tämä päätös.

Valmisohjelmiston päivitys (Firmware Upgrade)
Valmisohjelmiston päivitysnäytöllä voit päivittää valmisohjelmiston tai käyttäjäliittymän
niiden viimeisimpään versioon. Lataa päivitystiedosto osoitteesta
www.philips.com/support (Model SNR6500) ja tallenna se kovalevylle.
Napsauta ‘Browse...’ etsiäksesi ladatun tiedoston.
Napsauta ‘BEGIN UPGRADE’. Tarkista tilasivulta (Status), että päivitys onnistui.

Asetusten vaihtaminen (Reset)
Napsauta ‘REBOOT Repeater’ vaihtaaksesi WRE:n asetukset.
Jos vaihdat asetukset tällä sivulla, asetukset eivät palaudu tehtaalla asetettuihin
oletusarvoihin.

Huomautus: Jos käytät WRE:n Reset-painiketta, virta kytkeytyy uudelleen. Jos painat
painiketta yhtämittaisesti yli viiden sekunnin ajan, tehtaalla asetetut oletusarvot
palautetaan.

Järjestelmä
Aika-asetukset (Time Settings)
Valitse paikallinen aikavyöhykkeesi pudotusvalikosta. Tätä tietoa tarvitaan
lokikirjauksiin ja asiakassuodatukseen.

Jotta lokikirjaukset ja järjestelmätapahtumat voidaan ajoittaa täsmällisesti, sinun on
asetettava aikavyöhyke.

Valitse aikavyöhyke pudotusvalikosta.
Jos haluat synkronoida WRE:n automaattisesti julkisen aikapalvelimen kanssa, valitse
ruutu Enable Automatic Time Server Maintenance.
Valitse haluamasi palvelimet pudotusvalikosta.

Salasana-asetukset (Password Settings)
Käytä tätä sivua muuttaaksesi salasanaa, jolla pääsee WRE:n hallintaliittymään.
Salasanat voivat sisältää 3–12 aakkosnumeerista merkkiä, ja kirjainkoko on erottava
tekijä.
Huomautus: Jos olet hukannut salasanan tai et pääse käyttäjäliittymään, paina Reset-

painiketta vähintään viiden sekunnin ajan palauttaaksesi tehdasasetukset.
Oletusarvona käyttäjäliittymään kirjautumisessa ei käytetä salasanaa.
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Sen jälkeen, kun olet tehnyt laitteistoasennuksen ja kytkenyt kaikki verkkolaitteesi,
sinun on määritettävä tietokoneesi asetukset sen kytkemiseksi langattomaan 
ADSL-tukiasemaan. Katso: ‘Windows 2000’ 

‘Windows XP’ 
‘Langattomat adapterit’

TCP/IP-asetukset
Jotta pääset Internetiin langattoman ADSL-tukiaseman kautta, sinun on asetettava
lähiverkossasi olevien tietokoneiden verkkoasetukset käyttämään samaa IP-aliverkkoa
kuin langaton tukiasema. IP-asetusten oletusarvot langatonta tukiasemaa varten: 

IP-osoite 192.168.1.3
Aliverkon peite (Subnet Mask) 255.255.255.0
DHCP-toiminto Käytössä
DHCP IP -varantoalue (Pool Range) 192.168.1.2–192.168.1.254

Huomautus: Näitä asetuksia voidaan muuttaa vastaamaan verkkosi vaatimuksia, mutta
sinun on asetettava ainakin yksi tietokone käyttämään langattoman
tukiaseman www-asetusliitäntää voidaksesi tehdä tarvittavat muutokset.
(Katso ohjeet langattoman tukiaseman konfiguroimiseksi kohdasta
‘Langattoman tukiaseman konfigurointi’ sivulla 10.)

Windows NT 4.0
1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Settings/Control Panel.

2 Kaksoisnapsauta Network-kuvaketta.

3 Valitse Network-ikkunassa välilehti Protocols. 
Kaksoisnapsauta kohtaa TCP/IP Protocol.

4 Kun Microsoft TCP/IP Properties -ikkuna avautuu, 
valitse välilehti IP Address.

Asiakastietokoneen asetukset
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5 Varmista, että Ethernet-sovittimesi on valittuna Adapter-pudotusvalikossa.

6 Jos ‘Obtain an IP address automatically’ on jo valittu, tietokoneessasi on jo
asetukset DHCP-palvelinta varten. Jos ei, valitse tämä vaihtoehto ja napsauta
‘Apply’.

7 Napsauta välilehteä DNS nähdäksesi ensisijaisen ja toissijaisen DNS-palvelimen. 
Merkitse nämä arvot muistiin ja napsauta sitten ‘Remove’. Napsauta ‘Apply’ ja
sitten ‘OK’.

8 Windows voi kopioida joitakin tiedostoja ja kehottaa sitten sinua käynnistämään
järjestelmän uudelleen. Napsauta ‘Yes’, ja tietokone käynnistyy uudelleen. 

HTTP-välityspalvelimen poistaminen käytöstä
Sinun on tarkistettava, että Internet-selaimesi HTTP-välityspalvelinominaisuus (HTTP
Proxy) on poissa käytöstä. Tämä on tarpeen, jotta selaimesi kykenee näyttämään
langattoman ADSL-tukiaseman HTML-asetussivut (katso kohta ‘Internet Explorer’
sivulla 16).

IP-asetukset langattomasta tukiasemasta
Nyt, kun olet asettanut tietokoneesi ottamaan yhteyden langattomaan tukiasemaasi,
sen on saatava uudet verkkoasetukset. 
Vapauttamalla vanhat DHCP IP-asetukset ja korvaamalla ne langattoman tukiasemasi
asetuksilla tarkistat, että olet asettanut tietokoneesi oikein.

1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Programs/Command Prompt.

2 Kirjoita Command Prompt -ikkunaan ‘IPCONFIG /RELEASE’ ja paina ENTER-
näppäintä.

3 Kirjoita ‘IPCONFIG /RENEW’ ja paina ENTER-näppäintä. Varmista, että IP-
osoitteesi (IP Address) on nyt 192.168.1.xxx, aliverkon peite (Subnet Mask)
255.255.255.0 ja oletusyhdyskäytävä (Default Gateway) 192.168.1.3.
Nämä arvot varmistavat, että langaton tukiasemasi toimii.
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4 Kirjoita ‘EXIT’ ja paina ENTER-näppäintä sulkeaksesi Command Prompt -ikkunan. 
Tietokoneesi on nyt asetettu ottamaan yhteys langattomaan tukiasemaan.

Windows 2000
1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Settings/Network ja Dial-Up Connections.

2 Napsauta kuvaketta, joka vastaa yhteyttä langattomaan tukiasemaan.

3 Yhteyden tilaa osoittava näyttö avautuu. Napsauta Properties.

4 Kaksoisnapsauta Internet Protocol (TCP/IP).

5 Jos ‘Obtain an IP address automatically’ ja ‘Obtain DNS server address
automatically’ on jo valittu, tietokoneessasi on jo asetukset DHCP-palvelinta
varten. Jos ei, valitse ne.

HTTP-välityspalvelimen poistaminen käytöstä
Sinun on tarkistettava, että Internet-selaimesi HTTP-välityspalvelinominaisuus (HTTP
Proxy) on poissa käytöstä. Tämä on tarpeen, jotta selaimesi kykenee näyttämään
langattoman tukiaseman HTML-asetussivut (katso kohta ‘Internet Explorer’ sivulla 16).

IP-asetukset langattomasta tukiasemasta
Nyt, kun olet asettanut tietokoneesi ottamaan yhteyden langattomaan tukiasemaasi,
sen on saatava uudet verkkoasetukset. Vapauttamalla vanhat DHCP IP-asetukset ja
korvaamalla ne langattoman tukiasemasi asetuksilla varmistat, että olet asettanut
tietokoneesi oikein.
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1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Programs/Accessories/Command Prompt.

2 Kirjoita Command Prompt -ikkunaan ‘IPCONFIG /RELEASE’ ja paina ENTER-
näppäintä.

3 Kirjoita ‘IPCONFIG /RENEW’ ja paina ENTER-näppäintä. Tarkista, että 
IP-osoitteesi on nyt 192.168.1.xxx, aliverkon peite (Subnet Mask) on
255.255.255.0 ja oletusyhdyskäytävä (Default Gateway) on 192.168.1.3. 

Nämä arvot takaavat, että langaton tukiasemasi toimii.

4 Kirjoita ‘EXIT’ ja paina ENTER-näppäintä sulkeaksesi Command Prompt -ikkunan.

Tietokoneesi on nyt asetettu ottamaan yhteys langattomaan tukiasemaan.

Windows XP
1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Settings/Control Panel.

2 Napsauta Control Panel -ikkunassa Network and Internet Connections.

3 Network Connections -ikkuna avautuu. 
Kaksoisnapsauta tämän laitteen yhteyttä.

4 Napsauta yhteyden tilaa osoittavalla näytöllä Properties.

5 Kaksoisnapsauta Internet Protocol (TCP/IP).

6 Jos ‘Obtain an IP address automatically’ ja ‘Obtain DNS server address
automatically’ on jo valittu, tietokoneessasi on jo asetukset DHCP-palvelinta
varten. Jos ei, valitse ne.

HTTP-välityspalvelimen poistaminen käytöstä
Sinun on tarkistettava, että Internet-selaimesi HTTP-välityspalvelinominaisuus (HTTP
Proxy) on poissa käytöstä. Tämä on tarpeen, jotta selaimesi kykenee näyttämään
langattoman tukiaseman HTML-asetussivut (katso kohta ‘Internet Explorer’ sivulla 16).

IP-asetukset langattomasta tukiasemasta
Nyt, kun olet asettanut tietokoneesi ottamaan yhteyden langattomaan tukiasemaasi,
sen on saatava uudet verkkoasetukset. Vapauttamalla vanhat DHCP IP-asetukset ja
korvaamalla ne langattoman tukiasemasi asetuksilla varmistat, että olet asettanut
tietokoneesi oikein.

1 Napsauta Windows-työpöydällä Start/Programs/Accessories/Command Prompt.

2 Kirjoita Command Prompt -ikkunaan ‘IPCONFIG /RELEASE’ ja paina ENTER-
näppäintä.
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3 Kirjoita ‘IPCONFIG /RENEW’ ja paina ENTER-näppäintä. Tarkista, että IP-
osoitteesi on nyt 192.168.1.xxx, aliverkon peite (Subnet Mask) on 255.255.255.0 ja
oletusyhdyskäytävä (Default Gateway) on 192.168.1.3. Nämä arvot takaavat, että
langaton ADSL-tukiasemasi toimii. Kirjoita ‘EXIT’ ja paina ENTER-näppäintä
sulkeaksesi Command Prompt -ikkunan.

Tietokoneesi on nyt asetettu ottamaan yhteys langattomaan tukiasemaan.

Macintosh-tietokoneen asetukset
On mahdollista, että nämä ohjeet eivät täysin vastaa käyttöjärjestelmääsi. Tämä johtuu
siitä, että eri vaiheet ja näytön näkymät on luotu Mac OS 10.2 -käyttöjärjestelmällä.
Mac OS 7.x ja sitä myöhemmät versiot ovat samankaltaisia mutta eivät välttämättä
täysin samanlaisia kuin Mac OS 10.2.

Noudata näitä ohjeita:

1 Vedä alas Apple-valikko. Osoita System Preferences.

2 Kaksoisosoita System Preferences -ikkunassa Network-ikonia.

3 Jos ‘Using DHCP Server’ on jo valittuna Configure-kentässä, tietokoneesi on jo
asetettu käyttämään DHCP-palvelinta. Jos ei ole, valitse tämä vaihtoehto.

4 Uudet asetuksesi näkyvät TCP/IP-välilehdellä. Tarkista, että IP-osoitteesi on nyt
192.168.1.xxx, aliverkon peite (Subnet Mask) on 255.255.255.0 ja
oletusyhdyskäytävä (Default Gateway) on 192.168.1.3. Nämä arvot takaavat, että
langaton tukiasemasi toimii. 

5 Sulje Network-ikkuna.

Tietokoneesi on nyt asetettu ottamaan yhteys langattomaan tukiasemaan.



SU

32

HTTP-välityspalvelimen poistaminen käytöstä
Sinun on tarkistettava, että Internet-selaimesi HTTP-välityspalvelinominaisuus (HTTP
Proxy) on poissa käytöstä. Tämä on tarpeen, jotta selaimesi kykenee näyttämään
langattoman ADSL-tukiaseman HTML-asetussivut. Seuraavaksi asetetaan Internet
Explorer. 

Internet Explorer

1 Avaa Internet Explorer ja osoita Stop-painiketta. 
Osoita Explorer/Preferences.

2 Valitse Internet Explorer Preferences -ikkunan Network-kohdasta Proxies.

3 Poista kaikki valinnat ja osoita OK.

Langattoman adapterin asetukset
SNR6500-laitteen avulla voit luoda langattoman yhteyden käyttämällä langatonta WiFi-
adapteria. Lue langattoman WiFi-adapterisi käyttöoppaasta ohjeet siitä, miten adapteri
liitetään SNR6500-laitteeseen.

HTTP-välityspalvelimen poistaminen käytöstä
Sinun on tarkistettava, että Internet-selaimesi HTTP-välityspalvelinominaisuus (HTTP
Proxy) on poissa käytöstä. Tämä on tarpeen, jotta selaimesi kykenee näyttämään
langattoman ADSL-tukiaseman HTML-asetussivut. Seuraavaksi asetetaan Internet
Explorer. 

Internet Explorer

1 Avaa Internet Explorer.

2 Napsauta Stop -painiketta, napsauta sitten Tools/Internet Options.

3 Napsauta Internet Options -ikkunassa Connections-välilehteä. 
Napsauta seuraavaksi LAN Settings... -painiketta.
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MAC-osoite
MAC-osoitteen avulla voidaan estää epätoivottu pääsy langattomaan tukiasemaasi.
Kappaleessa ‘MAC-suodatus’ on selitetty, miten se tehdään.
MAC-osoite on muotoa xx:xx:xx:xx:xx:xx, jossa x voi olla väliltä 0–9 tai A–F.

Windows NT4/2000/XP
Napsauta Start/Programs/Command Prompt. Kirjoita ‘ipconfig /all’ ja paina ‘ENTER’.

MAC-osoite on luettelossa kohdassa ‘Physical Address’.

Macintosh
Osoita System Preferences/Network.

MAC-osoite on luettelossa välilehdellä TCP/IP kohdassa ‘Ethernet Address’.

Linux
Aja kehote ‘/sbin/ifconfig’.

Verkkokortin MAC-osoitteen löytäminen

Tietokoneverkon asennus

Seuraavilla sivuilla annetaan esimerkki siitä, miten asennetaan tietokoneverkko
Philipsin langattoman tukiaseman avulla.

Varoitus: Langattoman tukiaseman avulla vain luodaan yhteys langattomien
verkkolaitteidesi välille. Yhteyden käyttötavan ratkaiset itse.

Tietokoneverkon perustaminen on itsenäinen sovellustapa, johon tarvitaan muiden
valmistajien verkko-ohjelmistoja. 
Esimerkkinä voidaan mainita Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmään sisällytetty
verkko-ohjelmisto.

Siitä syystä jäljempänä esitetty kuvaus on vain yksi esimerkki verkon perustamisesta.

MIKÄ WINDOWS-VERSIO SINULLA ON?

1. Aloita verkon perustaminen siitä tietokoneesta, jossa on uusin käyttöjärjestelmä.
Suositeltu järjestys on Windows XP, Windows 2000, Windows ME ja viimeiseksi
Windows 98SE.

2. Käytä järjestelmän verkonasennusohjelmaa (Networking Setup Wizard) ja anna
sen tehdä verkonasennuslevyke.

3. Levykkeen avulla määrität muut tietokoneesi.

Windows XP ja Windows 2000:
Katso lisätietoja tässä kappaleessa kohdista Windows ME ja Windows 98SE.

Napsauta Windowsin Start-painiketta ja napsauta Control Panel.

33
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Kaksoisnapsauta ‘Network and Internet connections’ -kuvaketta.

Napsauta luettelossa vasemmalla olevaa vaihtoehtoa ‘Setting-up a home network or
small business network’.

Wizard Network Setup tulee esiin. Napsauta ‘Next’ jatkaaksesi.

Asetukset verkonasennusohjelmassa

1 Lue huolellisesti asennusohjelman ohjeet ja mukauta valintasi sen mukaan, millaisen
verkon haluat asentaa. Käytä asennusohjelmassa olevaa Help-ominaisuutta, jos
tarvitset lisätietoja.

2. Napsauta kussakin ikkunassa ‘Next’ siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.
3. Jäljempänä kuvaamme joitakin keskeisiä vaiheita asennusohjelman käytössä.

Rastita kohta, jonka mukaan mahdolliset katkokset verkkoyhteyksissä jätetään
huomiotta, ennen kuin napsautat ‘Next’ jatkaaksesi.
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1 Syötä kuvaus, jonka avulla voit tunnistaa tietokoneen.
2. Syötä jokaiselle tietokoneelle eri nimi.
3. Napsauta ‘Next’ jatkaaksesi.

Syötä kaikille verkon tietokoneille sama työryhmänimi ja napsauta sitten ‘Next’
jatkaaksesi.

Valitse verkonasennuslevykkeen luominen. Napsauta sitten ‘Next’.

Napsauta ‘Finish’ sulkeaksesi asennusohjelman ja käytä sitten tekemääsi levykettä
muiden tietokoneittesi asentamiseen.

Tiedostokansioiden jakaminen verkossa: Käynnistä Windows Explorer ja napsauta
hiiren oikealla painikkeella sitä kansiota, jonka haluat jakaa verkossa. Napsauta
välilehteä ‘Sharing’ ja mukauta asetuksia.

35
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Verkon tarkastelu: Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Network Environment -
kuvaketta.
Lisätietoja tarvitessasi käytä Windowsin Help-ohjetoimintoa.

Windows ME ja Windows 98SE:
Katso lisätietoja tämän kappaleen aiemmista kohdista ‘Windows XP’ ja ‘Windows
2000’.

Napsauta Windowsin Start-painiketta, napsauta ‘Settings’ ja napsauta luettelosta
‘Control Panel’.

Kaksoisnapsauta Network-kuvaketta.

Napsauta välilehteä ‘Identification’.
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1 Syötä jokaiselle tietokoneelle eri nimi.
2. Syötä kaikille verkon tietokoneille sama työryhmänimi.
3. Syötä kuvaus, jonka avulla voit tunnistaa tietokoneen.
4. Napsauta Configuration-välilehteä jatkaaksesi.

Napsauta Sharing files and printers -painiketta.

Valitse haluamasi käyttöoikeudet ja napsauta ‘OK’ jatkaaksesi.

37
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Hyväksy muutokset napsauttamalla ‘OK’.

Tiedostokansioiden jakaminen verkossa: Käynnistä Windows Explorer ja napsauta
hiiren oikealla painikkeella sitä kansiota, jonka haluat jakaa verkossa. Napsauta
välilehteä ‘Sharing’ ja mukauta asetuksia.

Verkon tarkasteleminen: Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa kuvaketta Network
Environment.
Lisätietoja tarvitessasi käytä Windowsin Help-ohjetoimintoa.
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Tässä osassa kuvataan yleisiä ongelmia, joita saatat kohdata, sekä mahdollisia ratkaisuja
niihin. Mahdollisten ongelmien tunnistamisessa auttaa WRE:n etupaneelissa olevien
merkkivalojen seuranta.

Syy/ratkaisu
Tietokoneesi ei saanut WRE:ltä IP-osoitetta.
• Tarkista, ettätietokoneellasi on IP-osoite. 

Avaa komentoikkuna (Windowsissa näppäin ‘r’, kirjoita cmd, paina ENTER).
Kirjoita ipconfig.
Tarkista, että yhdyskäytävän osoite (Gateway Address) on 192.168.1.3.

Koneesi ei voi kommunikoida WRE:n kanssa.
• Varmista, että voit kommunikoida WRE:n kanssa.

Avaa komentoikkuna.
Kirjoita ping 192.168.1.3
Vastauksen tulisi olla ‘Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=110ms TTL=32’ 
(aika ja TTL voivat olla erit).

Verkkokorttia ei ole asetettu saamaan IP-osoitetta automaattisesti.
• Tarkista, että NIC (Network Interface Card, verkkoliitäntäkortti) on DHCP-tilassa.

Katso kappale ‘Tietokoneesi asetukset’.

Verkkokortin nopeus ei ole sama kuin langattoman tukiaseman nopeus.
• Aseta tietokoneesi verkkoadapteri muuttumattomalle nopeudelle.

1 Napsauta Start.
2 Napsauta Settings.
3 Napsauta Network Connections.
4 Valitse verkkokorttisi. Napsauta hiiren oikealla painikkeella. Valitse Properties.
5 Napsauta Configure.
6 Napsauta Advanced-välilehteä. 

Napsauta Link Speed & Duplex. 
Valitse nopeudeksi Full Duplex (joko 100 Mbps tai 10 Mbps).

Tietokoneen ja langattoman tukiaseman välinen kaapeli ei ole kytketty.
• Tarkista Ethernet-kaapeli ja langattoman tukiaseman valot.

Vianmääritys

Ongelma
En löydä WRE:täni

Tietokoneellani ei ole / koneeni ei saa IP-
osoitetta
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Sanasto

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Tämä protokolla konfiguroi automaattisesti
jokaisen kotiverkkosi tietokoneen TCP/IP-asetukset. 

DNS-palvelinosoite DNS (Domain Name System) tarkoittaa aluenimijärjestelmää, joka sallii isäntäkoneille
aluenimen ja yhden tai useamman IP-osoitteen. DNS-palvelin ylläpitää tietokantaa
isäntäkoneista ja niiden aluenimistä ja IP-osoitteista. Kun aluenimeä pyydetään, käyttäjä
lähetetään automaattisesti asianmukaiseen IP-osoitteeseen. Tietokoneiden
kotiverkossasi käyttämä DNS-palvelinosoite on sen DNS-palvelimen sijainti, jonka
verkkopalveluntarjoajasi on määrännyt.

DSL-modeemi DSL (Digital Subscriber Line) tarkoittaa digitaalista tilaajaliittymää. DSL-modeemi
käyttää olemassa olevia puhelinlinjojasi nopeaan tiedonsiirtoon.

Ethernet Standardi tietokoneverkoille. Ethernet-verkot ovat yhteydessä toisiinsa
erityiskaapeleilla ja verkkokeskuksilla. Niissä tieto kulkee jopa 10 miljoonan bitin
sekuntinopeudella (Mbps).

HPNA Lyhenne sanoista Home Phone Line Networking Alliance. HPNA on sellaisten
yritysten muodostama järjestö, jotka tähtäävät yhden, yhdenmukaisen
puhelinlinjaverkkostandardin käyttöönottamiseen. Home Connect -
kotiverkkoyhdyskäytäväsi on HPNA Specification 2.0:n mukainen, mikä mahdollistaa
jopa 1 Mbps:n verkkoyhteysnopeuden kotipuhelinlinjoja käyttäen.

IP-osoite IP on lyhenne sanoista Internet Protocol. IP-osoite koostuu neljän pisteiden
erottaman numeron sarjasta, jonka avulla voidaan tunnistaa tietty Internet-
tietokoneisäntä. Esimerkki: 192.34.45.8.

ISP-yhdyskäytäväosoite ISP-yhdyskäytäväosoite on IP-osoite Internet-reitittimelle joka sijaitsee 
(katso määritelmä kohdasta ISP) verkkopalveluntarjoajan toimistossa. Tätä osoitetta tarvitaan vain silloin, kun käytössä

on kaapeli- tai DSL-modeemi.

ISP Verkkopalveluntarjoaja, lyhenne sanoista Internet Service Provider.
Verkkopalveluntarjoaja on yritys, joka toimittaa Internet-yhteyksiä yksityishenkilöille ja
muille yrityksille ja järjestöille.

LAN Lähiverkko, lyhenne sanoista Local Area Network. Lähiverkko on suhteellisen pienellä
alueella (kuten kodissa tai toimistossa) sijaitseva ryhmä tietokoneita ja laitteita, jotka
on kytketty toisiinsa. Kotiverkkosi on lähiverkko.

MAC-osoite MAC on lyhenne sanoista Media Access Control. MAC-osoite on verkkoon kytketyn
laitteen laitteisto-osoite.

NAT Lyhenne sanoista Network Address Translation. Tämä menetelmä mahdollistaa sen,
että kaikki kotiverkkoosi kuuluvat koneet käyttävät yhtä IP-osoitetta. Käyttämällä
Home Connect -kotiverkkoyhdyskäytävän NAT-toimintoa pääset Internetiin miltä
tahansa kotiverkkosi koneelta ilman, että sinun täytyy ostaa lisää IP-osoitteita
verkkopalveluntarjoajaltasi.

PPPoE Lyhenne sanoista Point-to-Point Protocol over Ethernet. Point-to-Point Protocol on
turvallisen tiedonsiirron menetelmä, joka kehitettiin alun perin valintaisia yhteyksiä
varten; PPPoE on tarkoitettu Ethernet-yhteyksiä varten.

RJ-45 Registered Jack-45: kaapeli, jossa on kahdeksan liitintä.

Toissijainen valintanumero Palveluntarjoajasi siinä tapauksessa käyttämä varapuhelinnumero, että ensisijaista
valintanumeroa käyttää liian moni muu asiakas. Varavalintanumeroa käytetään silloin,
kun ensisijainen valintanumerosi ei ole saatavilla. 

SPI Lyhenne sanoista Stateful Packet Inspection. SPI on yritystason Internet-
turvallisuustyyppi, jonka tarjoaa Home Connect -kotiverkkoyhdyskäytäväsi. Kun käytät
SPI:tä, yhdyskäytävä toimii ‘palomuurina’ ja suojelee verkkoasi tunkeutumisilta.

Aliverkon peite Aliverkon peite, joka voi kuulua palveluntarjoajaltasi saamiisi TCP/IP-tietoihin, on IP-
osoitteen kaltainen neljän numeron sarja. Sitä käytetään luotaessa IP-osoitenumeroita,
joita käytetään vain tietyssä verkossa (toisin kuin valideja IP-osoitteita, jotka Internet
tunnistaa ja jotka määrää InterNIC).

TCP/IP Lyhenne sanoista Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Tämä on
standardiprotokolla tiedonsiirtoon Internetin välityksellä.

WAN Etäverkko, lyhenne sanoista Wide Area Network. Verkko, joka yhdistää toisistaan
etäällä (esim. eri rakennuksissa, kaupungeissa tai maissa) sijaitsevat tietokoneet.
Internet on etäverkko.
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Fyysiset ominaisuudet

Portit
– Neljä 10/100 Mbps:n RJ-45-porttia

Hallintaominaisuudet
– Valmisohjelmiston päivitykset www-perustaisen hallinnan avulla
– WWW-perustainen hallinta (asetukset)
– Virran merkkivalot
– Tapahtuma- ja historialoki
– Verkkotiedustelu (network ping)

Turvaominaisuudet
– Asetusten käyttöoikeudet suojattu salasanalla
– Käyttäjän todentaminen (PAP/CHAP) PPP:llä
– Palomuuri NAT NAPT
– VPN-tunnelointi (IPSec-ESP tunnelointimoodi, L2TP, PPTP)

LAN-ominaisuudet
– IEEE 802.1d (itseoppiva läpinäkyvä siltaus)
– DHCP-palvelin
– DNS-välityspalvelin
– Staattinen reititys, RIPv1 ja RIP

Radio-ominaisuudet
– Langaton RF-moduulitaajuuskaista
– 802.11g Radio: 2.4 GHz
– 802.11b Radio: 2.4 GHz
Eurooppa - ETSI
– 2 412–2 472 MHz (Ch1–Ch13)

Modulointityyppi
– OFDM, CCK

IEEE 802.11b -yhteensopivat käyttökanavat:
– 13 kanavaa (ETSI)

IEEE 802.11g -yhteensopivat käyttökanavat:
– 13 kanavaa (Eurooppa)

RF Lähetysteho Modulointinopeus - Lähetysteho (dBm)
802.11b - 1 Mbps (16 dBm)
802.11b - 2 Mbps (16 dBm)
802.11b - 5,5 Mbps (16 dBm)
802.11b - 11 Mbps (16 dBm)

Modulointinopeus – Lähetysteho (dBm)
802.11g - 6 Mbps (15 dBm)
802.11g - 9 Mbps (15 dBm)
802.11g - 12 Mbps (15 dBm)
802.11g - 18 Mbps (15 dBm)
802.11g - 24 Mbps (15 dBm)
802.11g - 36 Mbps (15 dBm)
802.11g - 48 Mbps (15 dBm)
802.11g - 54 Mbps (15 dBm)
802.11g - 108 Mbps (15 dBm)
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Type: SNR6500
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Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d’acquisito - 
Data da adquirição - HÌÂÚÔÌËÓía aÁÔÚ¿˜ - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä - 

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

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

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