PRESENTATION
Din WIFI-box ger dig tillgång till höghastighetsanslutning till
internet i ditt fordon.
Den är kompatibel med mobilnäten GPRS, EDGE, 3G och
3G+. Den väljer automatiskt det mobila nätverk som är
snabbast, ända upp till 7,2 Mbit/s.
I ditt fordon kan du ansluta alla dina terminaler till WIFInätverket (802,11 b/g), så att de får tillgång till internet.

START
Innan du installerar din WIFI-box, behöver du följande
uppgifter från ditt SIM-kort:
- PIN-kod: ………………
- APN-namn ………………
- Användarnamn för fjärråtkomst (eller användarnamn): .
- Lösenord för fjärråtkomst (eller lösenord): ……...
WIFI-boxen är kompatibel med paketerbjudanden
”3G/3G+-paket” som tillåter modemanvändning.
Roaming är avaktiverat i normalläge. För att aktivera det,
se avsnittet om Avancerade parametrar.
Endast det medlevererade
kompatibel med WIFI-boxen.
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3G

USB-modemet

är

2. Sätt
på WIFI-boxen (tryck på ON/OFF-knappen).
Statusindikatorerna lyser först oavbrutet i 20 sekunder, och
blinkar sedan under 1 minut.
3. Vänta tills statusindikatorn WLAN övergår från blinkande till
stadigt sken.

UPPKOPPLING TILL WEBSIDOR
4. Starta din dator och anslut den till WIFI-boxen med den
medlevererade Ethernet-kabeln.
När Ethernet-kabeln har anslutits, avaktiveras WIFInätverket (statusindikatorn WLAN släcks efter några
sekunder).
5. Starta en webbläsare på din dator (Internet Explorer 7, Mozilla
Firefox 3, Safari 3 eller följande versioner).

SE

1. Lägg i SIM-kortet i USB-modemet, och sätt därefter in USBmodemet i WIFI-boxen.

WIFI-BOX

SE

6. Skriv WIFI-boxens adress, i adressrutan:
http://192.168.2.12
Du får nu upp en välkomstsida:

8. Klicka på nyckeln.

PARAMETRAR
9. Till

Om sidan inte kommer upp:
Kontrollera att din dator är rätt konfigurerad för att
automatiskt få upp en IP-adress (DHCP) (för mer
information, se din dators bruksanvisning).
Om
problemet
kvarstår,
återställ
din
nätverksanslutningspunkt (för mer information, se din
dators bruksanvisning).

vänster

i

menyn,

klicka

på

WIFI-parametrar:

 WIFI-parametrar:
Fyll i följande uppgifter:
o SSID WIFI: Mata in namnet på det önskade WIFI-nätet (till
exempel WOBPSA).
o Typ av krypteringsnyckel: Välj typ av krypteringsnyckel:
(minst WEP rekommenderas).
o Skriv in en nyckel eller klicka på Generera för att
generera en nyckel automatiskt.

7. Välj språk.
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 Cellulära parametrar:
Fyll i följande uppgifter:
o PIN-kod: Mata in PIN-koden till ditt SIM-kort.
Om PIN-koden till ditt kort är avaktiverat, är rutan
avaktiverad.
Efter tre felaktiga försök, blockeras SIM-kortet, och du får
då kontakta din mobiloperatör för att låsa upp det.
 APN (Access Point Name) -parametrar
Fyll i följande uppgifter:
o APN-namn: Uppgift från din mobiloperatör.
o Användarnamn för fjärråtkomst: Uppgift från din
mobiloperatör (låt rutan vara tom, om du inte har fått den).
o Lösenord för fjärråtkomst: Uppgift från din mobiloperatör
(låt rutan vara tom, om du inte har fått den).
 När du har fyllt i dessa parametrar, klickar du på OK-knappen.

KONTROLL AV FUNKTIONEN
10. Kontrollera att WIFI-routerns parametrar är rätt inställda:
 Klicka till vänster i menyn, på Övervakning, och sedan på
WIFI-router:
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 Kontrollera och notera SSID Wifi, typ av krypteringsnyckel och
värde på krypteringsnyckeln, och förvara dessa uppgifter på
ett säkert ställe.
Dessa uppgifter är oumbärliga när du ska ansluta din
utrustning.
o
o
o

SSID WIFI: …………………..
Typ av krypteringsnyckel: …………………..
Krypteringsnyckel: …………………..

11. Kontrollera att parametrarna för mobiltelefonförbindelsen är
rätt inställda:
 Klicka till vänster i menyn på Övervakning och därefter på
Mobiltelefonförbindelse:

SE

 Om Anslutningsstatusen = Ej ansluten fortfarande visas
efter 2 minuter: Kontrollera att de cellulära parametrarna är
korrekta.
12. Klicka på Avbryt i den vänstra menyn.

13. Koppla bort Ethernet-kabeln.
14. WIFI aktiveras automatiskt (statusindikatorn WLAN tänds
efter några sekunder)
15. Anslut din dator till boxens WIFI-nät genom att använda de
konfigurerade parametrarna (SSID, krypteringsnyckel).
16. Starta upp en webbläsare på din dator.
o Kontrollera att Anslutningsstatusen = Ansluten:
 Om Anslutningsstatusen = Ej ansluten, klicka på knappen
Uppdatera ända tills Anslutningsstatusen = Ansluten.

17. I adressrutan, skriv
http://192.168.2.12

in

adressen

till

WIFI-boxen:
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VAD OLIKA STATUSINDIKATORER BETYDER
När WIFI-boxen startas, blinkar statusindikatorerna snabbt under
nollställningen.
Statusindikatorer
Power
Ethernet
WLAN

Tillstånd
Släckt
Tänd
Släckt
Tänd
Släckt
Tänd
Släckt

Blinkar

19. Du kan nu surfa på internet.

Läge

Du kan ansluta flera utrustningar på samma gång till
WIFI-boxen (högst fyra utrustningar rekommenderas av
prestandaskäl).

AVANCERADE PARAMETRAR
För att ställa in WIFI-boxens avancerade parametrar, kan du
ladda ned en komplett användarhandbok på internetsajten
www.webdyn.com under rubriken Peugeot Citroën – WIFI Router.
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Blinkar
Signal

Betydelse
Produkten är avstängd
ON/OFF-knappen är på ON
Datorn är inte ansluten till Ethernet
Datorn är ansluten till Ethernet
WIFI-gränssnittet bortkopplat
WIFI-gränssnittet aktiverat
Det
mobila
gränssnittet
är
bortkopplat eller 3G USB-modemet
är inte isatt.
Produkten
är
ansluten
till
mobiltelefonnätet.
Antalet blinkningar visar vad det är
för typ av nätverk:
1: ansluten till GSM-nätet
2: ansluten till GPRS-nätet
3: ansluten till EDGE-nätet
4: ansluten till 3G-nätet
5: ansluten till 3G+-nätet
Visar
den
mottagna
mobila
signalstyrkan (antal blinkningar =
antal streck - 1 till 5 streck)
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18. Kontrollera på välkomstsidan att alla statusindikatorer är
gröna.
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3G USB-modem
PRESENTATION
Du kan använda 3G USB-modemet direkt i din dator för att
koppla upp dig till internet.

VAD OLIKA STATUSINDIKATORER BETYDER
Statusindikatorer

Tillstånd

Betydelse

Släckt

Visar ett av följande tillstånd:
• Modemet har inte satts in i datorn.
• Datorn är avstängd eller i stand-by-läge.
• Modemets radio har avaktiverats från
Watcher® eller annan anslutningsklient.
Modemet är anslutet och fungerar normalt.
Det pågår en uppgradering av
mikroprogrammet. Koppla ej bort modemet från
datorn.
Modemet söker efter en tjänst (nollställning
pågår).
Modemfel: modemet har problem med
nollställningen (den söker efter en tjänst) eller
är inte anslutet på grund av ett fel).
Kontakta din mobiloperatör.
Modemet lyckas inte att hitta 2G- eller 3Gtjänsten.
Modemet har hittat ett 2G-nät. (EDGE, GPRS,
GSM). Det är klart för anslutning.
Modemet är anslutet till ett 2G-nät. Det kan
skicka och ta emot data.
Modemet har hittat ett 3G-nät (UMTS, HSPA).
Det är klart för anslutning.

Du kan skaffa följande tillbehör till ditt modem:




Extern antenn: förbättrar prestandan i områden där
signalstyrkan
är
svag
(finns
på
adressen:
www.sierrawireless.com/eStore).

Power

Stadig blå
Blinkar
blått
Blinkar
orange
Stadig
orange

Micro SD™-kort: lagringskort för extern data (finns att
köpa i konsumentelektronikbutiker).

Släckt

Data

Blinkar
orange
Stadig
orange
Blinkar
blått
Stadig blå

Modemet är anslutet till ett 3G-nät och kan
skicka och ta emot data.

Du kan använda ditt modem med vilket som helst av följande
operativsystem: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP,
Mac OS® X 10.4.11 eller en ny version.
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1. Starta datorn.
2. Lägg i SIM-kortet:

5. Om du uppmanas att konfigurera en profil, klicka då på Ja.
Fönstret Profiler öppnas. Välj en mobiloperatör i listan med
standardprofiler. Om din mobiloperatör inte finns med i listan,
får du kontakta den för att få APN-namn, användarnamn och
lösenord för fjärråtkomsten.
6. Klicka på OK. Modemet är klart för användning.

3. Sätt i modemet i USB-porten:

Vad ska jag göra om installationen av mjukvaran inte startar
automatiskt?
Om TRU-Install inte startar automatiskt, kan du starta
installeringsprocessen manuellt.

Windows

Windows
Installation av programvaran startar automatiskt. Följ
instruktionerna som kommer upp på skärmen, för att installera
mjukvaran Sierra Wireless Watcher®.

Mac OS X
När fönstret 3G Sierra Wireless Watcher® kommer upp, ska
du dubbelklicka på installationsprogrammet.
4. När mjukvaran har installerats, söker modemet efter ett nät.
Om modemet hittar ett nät, blir knappen "Uppkoppling"
tillgänglig i Sierra Wireless Watcher®. Klicka på "Uppkoppling"
för att koppla upp dig till ett nät.
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1. Dubbelklicka på Den här datorn (Windows XP) eller på Dator
(Windows Vista eller Windows 7) på skrivbordet.
2. Klicka på läsaren TRU-Install..
3. I läsaren TRU-Install, öppna mappen Win, och dubbelklicka
därefter på filen Setup.exe. Följ instruktionerna som kommer
upp på skärmen för att installera mukvaran.
Mac OS X
Om fönstret 3G Watcher® inte kommer upp:
1. Öppna Finder.
2. I apparater, dubbelklicka på 3G Watcher®.
3. Dubbelklicka på installationsprogrammet.
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INSTALLERA PÅ PC/MAC
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SÄKERHETSANVISNINGAR VID
ANVÄNDNING
TEKNISKA EGENSKAPER
Mobilnät som kan
användas
Teoretisk maximal
hastighet
Bandfrekvenser 3G/3G+
Bandfrekvenser
GSM/GPRS/EDGE GSM
WIFI-kompatibilitet
Godkännande
SAR-nivå:



Använd inte WIFI-boxen när du kör bil.



Lägg inga magnetiska lagringsmedia nära WIFI-boxen.
Strålningen kan radera lagrad information.



Förvara 3G-nyckeln utom räckhåll för barn. Tillåt inte att
barnen använder den, när de inte är under uppsikt.



Det rekommenderas att man håller 3G-nyckeln på avstånd
från gravida kvinnors mage, liksom nedre delen av magen på
unga människor.



Det är förbjudet att använda 3G-nyckeln på vissa platser:
flygplan, sjukhus och bensinstationer. Det krävs således att
man noggrant följer säkerhetsinstruktioner och kopplar ur 3Gnyckeln när så krävs.



För att undvika risk för interferens, ska personer som har
elektroniska implantat (hjärtstimulatorer, insulinpumpar,
neurostimulatorer...) hålla minst 15 centimeters avstånd
mellan 3G-nyckeln och implantatet.



Följ lagar och regler när du använder din WIFI-box och 3Gnyckel. Respektera andras privatliv när du använder dem.

GSM - GRPS - EDGE - 3G - 3G+
Nedladdning: 7,2Mbps (HSDPA)
Uppladdning: 5,76Mbps
(HSUPA)
900, 2100 MHz
800/850, 900, 1800, 1900 MHz
Normer 802.11 b/g
Kryptering: WEP, WPA (TKIP
och AES), WPA2 (TKIP och
AES)
CE
0.226W/kg@10g

* SAR (Specifik absorptionsnivå) som uttrycks i W/kg, är ett mått
på den högsta nivån av radiofrekvenser som sänds ut från 3Gmodemet till användaren.. Det gör att man kan kontrollera att
Terminalerna överensstämmer med fransk och europeisk
lagstiftning, som kräver att nivån ska vara lägre än 2 W/kg.

Följ lagar och regler när du använder din Wifi-box och 3G-nyckel.
Respektera andras privatliv när du använder dem.
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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.
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