1.3 Koble telefonkabelen fra kontakten på veggen som har
ADSL-forbindelse til porten

Kontroller at
du har følgende:
Strømadapter

1. Koble til

1.4 Koble den medfølgende strømadapteren til

Manuell
installasjon

Avanserte brukere kan gå til
“Manually Configuring your
Router” (manuell konfigurering av
ruteren) i brukerveiledningen.

2. Konﬁgurer

“strømkontakten” bak på ruteren.

Merk: For optimal sikkerhet og ytelse skal du bruke bare den
medfølgende strømadapteren for å unngå skade på ruteren.

RJ45 Ethernet
nettverkskabel

Konﬁgurere ruteren
2.5 Når du klikker på “Setup Wizard”-knappen startes veiviseren for ruterinstallasjon.

1.1 Koble ruteren til datamaskinen og ADSL-linjen

ADSLmikroﬁlter*

klikker du på “Setup Wizard”-knappen for raskest konfigurering (anbefales).

Merk: Tilkoblinger for ruteren til ADSL-linjen er forskjellige mellom
land og regioner. Vanligvis innebærer det et mikrofilter eller mikrofilter
med innebygd splitter som gjør det mulig å bruke ADSL-tjeneste og
telefontjeneste på samme telefonlinjen samtidig. Forhør deg med
internettleverandøren eller se brukerveiledningen for ytterligere detaljer.

Connect the Router to your computer and ADSL line
Brukerveiledning ADSL-modem med
Wireless G-ruter
på CD

2.4 En påfølgende statusside vises med detaljert status for ruteren. Deretter

“DSL Line” bak på ruteren.

Ethernet-” innstillingen til datamaskinens nettverk være “Obtain an IP address
automatically/Using DHCP” (innhent IP-adresse automatisk/ved bruk av DHCP).
Dette er vanligvis standardinnstillingen på de fleste hjemme-PCer. Du finner detaljerte
instruksjoner om å konfigurere nettverksinnstillinger for PCen i brukerveiledningen.

på,
skal strømikonet på frontpanelet til ruteren lyse. Det
kan ta noen få minutter før ruteren starter ordentlig.

1.2 Koble datamaskinen til en av

“koblingene til datamaskinportene”
bak på ruteren ved hjelp av en Ethernet nettverkskabel.

RJ11telefonledning

2.6 Velg så tilkoblingstype (denne informasjonen får du fra
internettleverandøren) og klikk på “Next” (neste).

1.6 Slå på datamaskinene. Når maskinene har startet, skal indikatorlampen
for nettverksstatus foran på ruteren lyse for hver port som har en
kabelbasert datamaskin tilkoblet. Disse indikatorlampene viser tilkoblings- og
aktivitetsstatus. Nå er du klar til å konfigurere ruteren for ADSL-tilkobling.

Ekspressinstallasjon
Denne hurtiginstallasjonsveiledningen leder deg
gjennom de grunnleggende trinnene for å koble
til og konfigurere ruteren.

2.2 Du får tilgang til ruterens web-baserte brukergrensesnitt for ruterbehandling med
nettleseren på en PC som er fysisk tilkoblet ruteren. Skriv inn “192.168.2.1”
i nettleserens adressefelt (som vist), og trykk på “Enter”-tasten.

2.3 Det følgende skjermbildet vises i nettleseren for å be deg logge
inn. Ruteren leveres uten passord. La passordet stå tomt på
innloggingsskjermen, og klikk på “Submit” for å logge inn.

VIKTIG: Kontroller at du har følgende
informasjon fra internettleverandøren før du
installerer ruteren:
For PPPoE- og PPPoA-brukere:
VPI/VCI-numre, brukernavn og passord.
For brukere med fast IP-adresse: IPadresse og subnett, IP-adresse for
internettleverandørens gatewayserver
og DNS.

Ethernetporter (4-1)

Tilbakestillingsknapp

DSLlinje

Strømledningsstøpsel

*Merk:

Merk:

ADSL-mikrofiltre varierer fra land til land.
Hvis det ikke følger med, må du kjøpe ett.

Vi anbefaler på det sterkeste at du endrer
passordet til ditt eget for økt sikkerhet.
Les brukerveiledningen for detaljer om
hvordan du endrer passordet og for
henvisning til andre sikkerhetsfunksjoner.

Kontroller at du har følgende

Første trinn er å velge riktig tidssone for din region. Hvis du bor på et
sted som følger sommer- og vintertid, merker du av i boken “Automatically
Adjust Daylight Saving” (automtisk justering av sommer- og vintertid).

2.1 For at datamaskinen skal ha god kommunikasjon med ruteren, må “TCP/IP/

1.5 Etter at du har koblet til strømadapteren og strømkilden er slått
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2.7 Nå legger du inn verdiene du har fått fra internettleverandøren. For
“PPPoE”- eller “PPPoA”-siden får du frem følgende skjermbilde. Skriv
inn de nødvendige verdiene du har fått fra internettleverandøren og
klikk på “Next” (På side 83 i brukerveiledningen finner du en liste
over de vanligste internettleverandørinnstillingene i Europa.).

Nå kan du bruke nettverket!

3. Installer
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Installere det trådløse nettverket
Gratulerer! Du har fullført installeringen av den nye Belkin-ruteren. Test
internettforbindelsen ved å åpne nettleseren og besøke et nettsted, for eksempel www.
belkin.com. Se brukerveiledningen hvis du vil ha mer detaljert installeringsinformasjon.

Start her

Nå kan du koble deg til ruteren via en PC som er utstyrt for trådløst
nettverk med følgende standardinnstillinger for trådløst nettverk:

2.8 Ruteren leveres med standardinnstillingen på Annex A-spesifikasjon
som implementeres av internettleverandører i de fleste land. Velg
innstillingen din og klikk på “Next” for å gå videre til neste trinn.
Forhør deg med internettleverandøren hvis du er usikker.

Wireless Channel (trådløs kanal) = 11
SSID = belkin54g
Security = off (sikkerhet = av)

2.9 Dobbeltsjekk innstillingene i følgende skjermbilde. Du kan
klikke på “Back” (tilbake) for å endre innstillingene. Eller
klikk på “Apply” (bruk) for å aktivere innstillingene.

Merk: Belkin anbefaler på det sterkeste at du aktiverer trådløs sikkerhet til WEP eller
WPA og endrer SSID til din egen tilpassede ID. Les brukerveiledningen for detaljer
om nivåene for trådløs sikkerhet og hvordan du endrer sikkerhetsinnstillingene.

Vil du sjekke de siste programvareoppdateringene
eller har andre spørsmål vedrørende installeringen
av dette produktet, bes du gå til www.belkin.
com/networking eller ta kontakt med:
Teknisk støtte fra Belkin
Europa: 00 800 223 55 460

Hvis du skal installere ﬂere nettverksenheter på
samme tid, installerer du alltid ruteren først, og
deretter andre nettverkskomponenter, som f.eks.
kort for bærbare eller stasjonære datamaskiner.

Belkin Ltd.
Express Business Park • Shipton Way
Rushden • NN10 6GL • Storbritannia
Tel: +44 (0) 1933 35 2000
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich • Tyskland
Tel: +49 (0) 89 143405 0
Fax: +49 (0) 89 143405 100

Belkin B.V.
Starparc Building • Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • Nederland
Tel: +31 (0) 20 654 7300
Fax: +31 (0) 20 654 7349

Belkin SAS
5 Rue du Petit Robinson • 3ème étage
78350 Jouy en Josas • Frankrike
Tel: +33 (0) 1 34 58 14 00
Fax: +33 (0) 1 39 46 62 89

Teknisk støtte fra Belkin
Europa: 00 800 223 55 460

Hurtiginstallasjons
veiledning

Merk:
Du kan alltids starte installasjonsveiviseren
på nytt eller bruke navigasjonsmenyen
til venstre for å endre innstillingen.

© 2004 Belkin Corporation. Med enerett. Alle varenavn er registrerte
varemerker for de respektive produsentene som er oppført.
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