1. Aseta SIM-kortti USB-tikkuun ja sitten USB-tikku Wi-Fireitittimeen.

ESITTELY
Wi-FI-reitittimen avulla on mahdollista käyttää nopeaa
internetyhteyttä ajoneuvossa.
Se
sopii
yhteen
GPRS-,
EDGE-,
3Gja
3G+matkaviestinverkkojen kanssa ja se valitsee automaattisesti
nopeimman matkaviestinverkon nopeuteen 7,2 Mbit/s asti.
Kaikki ajoneuvossa olevat päätteet voidaan yhdistää Wi-Fireitittimeen (802,11 b/g) internetyhteyden muodostamiseksi.

KÄYNNISTYS
Ennen Wi-Fi-reitittimen asennusta SIM-kortista tarvitaan
seuraavat tiedot:
- PIN-koodi: ………………
- Liitäntäpisteen (Access Point Name, APN) nimi: …………
- Etäyhteyden käyttäjätunnus (tai käyttäjän nimi): ……….
- Etäyhteyden salasana (tai salasana): ……...
Wi-Fi-reititin sopii yhteen modeemikäyttöisten 3G/3G+
-internetpakettien kanssa,.
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2. Pane virta päälle Wi-Fi-reitittimeen (ON/OFF-painike),
merkkivalot palavat keskeytyksettä 20 sekuntia ja vilkkuvat
sitten minuutin ajan.
3. Odota, että WLAN-merkkivalo jää palamaan vilkkumisen
jälkeen.

YHDISTÄMINEN INTERNETSIVUIHIN
4. Käynnistä tietokone ja yhdistä se
käyttämällä toimitettua Ethernet-kaapelia.

Wi-Fi-reitittimeen

Verkkovierailut on poistettu käytöstä oletusasetuksena.
Lisätietoja sen ottamisesta käyttöön on osassa
Yksityiskohtaiset asetukset.

Kun Ethernet-kaapeli on kytketty, Wi-Fi- on poistettu
käytöstä (WLAN-merkkivalo sammuu muutaman sekunnin
päästä)

Ainoastaan 3G-USB-tikku sopii yhteen Wi-Fi-reitittimen
kanssa.

5. Käynnistä tietokoneen internetselain (Internet Explorer 7,
Mozilla FireFox 3, Safari 3 tai uudemmat versiot).

FI

Wi-Fi-reititin

FI

6. Kirjoita osoitepalkkiin Wi-Fi-reitittimen osoite:
http://192.168.2.12
Näkyviin tulee aloitussivu:

8. Näpsäytä avain-kuvaketta.

ASETUKSET
9. Näpsäytä vasemmanpuoleisessa valikossa Asetukset:

Jos sivu ei näy:
Tarkista IP-osoitteen (DHCP) automaattista hakemista
koskevat tietokoneen asetukset (lisätietoja oman
tietokoneen ohjekirjasta).
Jos ongelma ei häviä, alusta verkkoliitäntä uudelleen
(lisätietoja oman tietokoneen ohjekirjasta).

 Wi-Fi-asetukset:
Anna seuraavat tiedot :
o Wi-Fi-verkkotunnus (SSID): Anna haluamasi Wi-Fi-verkon
nimi (esimerkiksi WOBPSA).
o Salausavaimen tyyppi: Valitse
(suositellaan vähintään WEP:tä).

salausavaimen

tyyppi

o Anna salausavain tai valitse Muodosta muodostaaksesi
salausavaimen automaattisesti.

7. Valitse kieli.
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 Matkapuhelinyhteyden asetukset:
Anna seuraavat tiedot:
o PIN-koodi: Anna SIM-korttisi PIN-koodi
Jos korttisi PIN-koodi ei ole käytössä, kenttä ei ole
käytössä.
Kolmen virheellisen yrityksen jälkeen SIM-kortti lukittuu.
Ota
siinä
tapauksessa
yhteyttä
matkapuhelinoperaattoriisi lukituksen purkamiseksi.
 Liitäntäpisteen (APN, Access Point Name) tiedot:
Anna seuraavat tiedot :
o Liitäntäpisteen (APN) nimi: Matkapuhelinoperaattori
toimittaa.
o Etäyhteyden käyttäjätunnus: Matkapuhelinoperaattori
toimittaa (jätä tyhjäksi, jos sitä ei ole).
o Etäyhteyden salasana: Matkapuhelinoperaattori toimittaa
(jätä tyhjäksi, jos sitä ei ole).
 Annettuasia vaaditut tiedot, näpsäytä OK-painiketta.

TOIMINNAN TARKASTAMINEN
10. Tarkista Wi-Fi-reitittimen asianmukainen toiminta:
 Valitse vasemmalla olevasta valikosta Valvonta, sitten Wi-Fireititin:
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 Tarkista Wi-Fi-verkkotunnus (SSID), salausavain ja sen tyyppi
ja tallenna kyseiset tiedot turvalliseen paikkaan.
Laitteiden yhdistämiseksi tarvitaan seuraavia tietoja:
o
o
o
11. Tarkista
toiminta:

Wi-Fi-verkkotunnus (SSID): …………………..
Salausavaimen tyyppi: …………………..
Salausavain: …………………..

matkapuhelinyhteyden

asetusten

asianmukainen

 Valitse vasemmalla olevasta valikosta Valvonta, sitten
Matkapuhelinyhteys:

FI

 Jos Yhteyden tila on Yhteys katkaistu kahden minuutin
kuluttua, tarkista, että matkapuhelinyhteyden asetukset
ovat oikein.
12. Valitse Yhteyden katkaisu vasemmalla olevasta valikosta.

13. Irrota Ethernet-kaapeli.
14. Wi-Fi käynnistyy automaattisesti (WLAN-merkkivalo syttyy
muutaman sekunnin kuluttua)
15. Yhdistä tietokone Wi-Fi-reitittimen verkkoon käyttämällä
annettuja asetuksia (Wi-Fi-verkkotunnus (SSID), salausavain).
16. Käynnistä tietokoneen verkkoselain.
o Tarkista, että Yhteyden tila on Kytketty:
 Jos Yhteyden tila on Yhteys katkaistu, näpsäytä painiketta
Päivitä, kunnes Yhteyden tila on Kytketty.

17. Kirjoita
osoitepalkkiin
http://192.168.2.12

Wi-Fi-reitittimen

osoite:
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MERKKIVALOJEN SELITYKSET
Wi-Fi-reititintä käynnistettäessa merkkivalot vilkkuvat nopeasti
alustuksen aikana.
Merkkivalo
Power
Ethernet
WLAN

Tila
Sammuksissa
Päällä
Sammuksissa
Päällä
Sammuksissa
Päällä
Sammuksissa

Vilkkuva

19. Internetin käyttö on mahdollista.
Wi-Fi-reitittimeen voidaan liittää yhtä aikaa useita laitteita
(suorituskyvyn takia suositellaan, että laitteita liitetään
enintään neljä).

Mode

YKSITYISKOHTAISET ASETUKSET
Wi-Fi-reitittimen yksityiskohtaisia asetuksia koskevan ohjekirjan
voi tilata verkosta internetsivulta www.webdyn.com kohdasta
Peugeot Citroën – WiFi Router.
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Vilkkuva
Signal

Selitys
Tuote ei ole päällä
ON/OFF-painike on ON-asennossa
Tietokone ei ole kytketty Ethernetiin
Tietokone on kytketty Ethernetiin
Wi-Fi-verkkoliitäntä ei ole käytössä
Wi-Fi-verkkoliitäntä on käytössä
Matkapuhelinyhteyden verkkoliitäntä ei
ole käytössä tai 3G-USB-tikkua ei ole
kytketty
Tuote
on
yhdistetty
matkapuhelinyhteyden
verkkoon.
Verkon tyyppi ilmaistaan vilkutusten
määrällä: :
1: yhdistetty GSM-verkkoon
2: yhdistetty GPRS-verkkoon
3: yhdistetty EDGE-verkkoon
4: yhdistetty 3G-verkkoon
5: yhdistetty 3G+-verkkoon
Ilmoittaa
vastaanotetun
matkapuhelinyhteyden signaalin laadun
(vilkutusten määrä = palkkien määrä 1−5 palkkia)

FI

18. Tarkista, että kaikki aloitussivun kohdat on merkitty vihreällä.

MERKKIVALOJEN SELITYKSET

FI

3G-USB-TIKKU

Merkkiv
alo

ESITTELY
3G-USB-tikkua voidaan käyttää
internetyhteyden luomiseksi.

tietokoneessa

suoraan

Modeemia varten voidaan hankkia seuraavat laitteet:




Ulkoinen antenni: parantaa suorituskykyä alueilla, joilla
signaali
on
heikko
(saatavissa
osoitteesta
www.sierrawireless.com/eStore).

Power

MicroSD™-kortti : ulkoinen tietojentallennuskortti:
(saatavilla elektroniikkakaupoista).

Data

Tila

Selitys

Sammuks
issa

Osoittaa yhtä seuraaavista tiloista:
• Modeemia ei ole kytketty tietokoneeseen.
• Tietokone on poissa päältä tai valmiustilassa.
• Modeemin radio ei ole käytössä Watcher®apuohjelman tai jonkin muun asiakasohjelman
takia.
Modeemi on päällä ja toimii normaalisti.

Sininen
valo
Vilkkuva
sininen
valo
Vilkkuva
oranssi
valo
Oranssi
valo

Sammuks
issa
Vilkkuva
oranssi
valo
Oranssi
valo
Vilkkuva
sininen
valo
Sininen
valo

Kiinteän ohjelmiston päivitys on käynnissä.
Modeemia ei saa irrottaa tietokoneesta.
Modeemi hakee verkkoa (alustus käynnissä).

Modeemivirhe : modeemissa on alustusvirhe
(hakemassa verkkoa) tai yhteys on katkennut
häiriön takia.
Ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriin.
Modeemi ei löydä 2G- tai 3G-verkkoa.
Modeemi on löytänyt 2G-verkon (EDGE,
GPRS, GSM). Se on valmis muodostamaan
yhteyden.
Modeemi on kytketty 2G-verkkoon. Se voi
lähettää ja vastaanottaa tietoja.
Modeemi on löytänyt 3G-verkon (UMTS,
HSPA). Se on valmis muodostamaan
yhteyden.
Modeemi on kytketty 3G-verkkoon ja se voi
lähettää ja vastaanottaa tietoja.

Modeemia voidaan käyttää kaikkien seuraavien käyttöliittymien
kanssa: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Mac OS®
X 10.4.11 tai uudempi versio.
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1. Käynnistä tietokone.
2. Työnnä SIM-kortti modeemiin:

5. Jos kehotetaan asentamaan profiili, valitse Kyllä. Ikkuna
"Profiilit"
avautuu.
Valitse
matkapuhelinoperaattorisi
oletusprofiilien
luettelosta.
Jos
luettelossa
ei
ole
matkapuhelinoperaattoriasi, ota siihen yhteyttä saadaksesi
liitäntäpisteen (APN) nimen, tiedot ja etäyhteyden salasanan.
6. Näpsäytä OK. Modeemi on valmis käytettäväksi.

3. Työnnä modeemi USB-porttiin:

Mitä on tehtävä, jos ohjelman asennus ei ala
automaattisesti?
Jos TRU-Install ei käynnisty automaattisesti, asennuksen voi
aloittaa itse.
Windows

Windows
Ohjelman asennus alkaa automaattisesti. Seuraa näytölle
ilmestyviä ohjeita Sierra Wireless Watcher® -ohjelmiston
asentamiseksi.
Mac OS X
Kun 3G Sierra Wireless Watcher® -ikkuna ilmestyy näytölle,
näpsäytä kaksi kertaa asennusohjelmaa.
4. Kun ohjelma on asennettu, modeemi hakee verkkoa. Jos
modeemi löytää verkon, Yhdistä-painike tulee aktiiviseksi
Sierra Wireless Watcher®-ohjelmassa
Näpsäytä Yhdistä-painiketta verkkoon yhdistämiseksi.
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1. Näpsäytä kaksi kertaa Oma tietokone (Windows XP) tai
Tietokone (Windows Vista tai Windows 7).
2. Valitse TRU-Install-asema.
3. Avaa TRU-Install-aseman kansio Win, näpsäytä sitten
kahdesti tiedostoa Setup.exe. Seuraa näytölle ilmestyviä
ohjeita ohjelmiston asentamiseksi.
Mac OS X
Jos 3G Watcher®-ikkuna ei ilmesty näkyviin:
1. Avaa Finder.
2. Kohdassa Laitteet näpsäytä kahdesti
Watcher®.
3. Näpsäytä kahdesti ohjelman asennusta.

kohdassa

3G

FI

ASENNUS MAC-TIETOKONEESEEN

FI

KÄYTÖN VAROTOIMET
TEKNISET OMINAISUUDET
Tuetut matkapuhelinverkot
Teoreettiset
enimmäisnopeudet
3G/3G+-taajuudet
GSM/GPRS/EDGE- GSMtaajuudet
Wi-Fi-yhteensopivuus
Vaatimustenmukaisuusilmoitus
SAR-arvo*

GSM - GRPS - EDGE - 3G 3G+
Download : 7,2Mbps
(HSDPA)
Upload : 5,76Mbps (HSUPA)
900, 2100 MHz
800/850, 900, 1800, 1900
MHz
Standardit 802.11 b/g
Salaus: WEP, WPA (TKIP ja
AES), WPA2 (TKIP ja AES)
EY
0.226W/kg@10g

* Ominaisabsorptionopeudella (SAR), joka esitetään muodossa
W/kg, tarkoitetaan 3G-tikusta käyttäjää kohti lähtevän
sähkömagneettisen säteilyn enimmäismäärää. Sen avulla
voidaan tarkistaa, noudatetaanko päätteissä Ranskan ja EU:n
lainsäädäntöä, joiden mukaan arvon pitäisi olla alle 2 W/kg.



Älä käytä Wi-Fi-reititintä ajaessa.



Älä aseta Wi-Fi-reitittimen läheisyyteen magneettisia
tallennusvälineitä Säteily voi vaikuttaa tallennettuihin tietoihin.



Pidä 3G-avain lasten ulottumattomissa. Älä anna lasten
käyttää sitä ilman valvontaa.



On suositeltavaa, että 3G-avainta ei pidetä lähellä raskaana
olevien naisten vatsaa tai nuorten ihmisten alavatsaa



3G-avaimen käyttö on kiellettyä tietyissä paikoissa:
lentokoneissa,
sairaaloissa
ja
huoltoasemilla.
Turvallisuusohjeiden
huolellinen
noudattaminen
on
ehdottoman välttämätöntä, ja 3G-avainta ei pidä käyttää, kun
niin vaaditaan.



Häiriöiden
välttämiseksi
elektronisia
implantteja
(sydämentahdistin,
insuliinipumppu,
aivotahdistin
jne.)
käyttävien henkilöiden on huolehdittava, että implantin ja 3Gavaimen välissä on vähintään 15 senttimetriä.



Noudata Wi-Fi-reitittimen ja 3G-avaimen käyttöä koskevia
lakeja ja asetuksia. Kunnioita toisten ihmisten yksityisyyttä
niiden käytön osalta.
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Les descriptions et figures sont
données sans engagement.
Les caractéristiques techniques et
accessoires peuvent évoluer en
cours d’années.
Descriptions and figures are not
binding.
Technical characteristics and
accessoiries may change during the
year.

Les reproductions et traductions
même partielles sont interdites
sans l’autorisation écrite de PSA
PEUGEOT CITROËN.
Reproductions and translations in full
or in part are prohibited without the
written approval of PSA PEUGEOT
CITROËN.
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