1. Vstavite kartico SIM v ključ USB in nato vstavite ključ v
napravo WiFi.

PREDSTAVITEV
Naprava WiFi omogoča hitri internetni dostop v vašem
avtomobilu. Združljiva je z mobilnimi omrežji GPRS, EDGE,
3G in 3G+. Samodejno izbere najhitrejše mobilno omrežje do
hitrosti 7,2 Mbit/s.
V svojem avtomobilu lahko vse terminale povežete z napravo
WiFi (802.11 b/g) in jim tako omogočite dostop do interneta.

ZAGON
Za namestitev naprave WiFi potrebujete naslednje
podatke o kartici SIM:
- Koda PIN: ………………
- Ime točke APN: ………………
- Prijava za oddaljeni dostop (ali uporabniško ime): ………
- Geslo za oddaljeni dostop (ali geslo): ……...
Naprava WiFi je združljiva z internetnimi paketi "Paket
internet 3G/3G+" z dovoljeno uporabo modema.
Gostovanje privzeto ni omogočeno. Za vključitev glej
Napredne nastavitve.

Z napravo WiFi je združljiv samo priloženi ključ USB 3G.
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2. Vklopite napravo WiFi (gumb ON/OFF). Indikatorji so prižgani
20 sekund, nato 1 minuto utripajo.

3. Počakajte, da indikator WLAN po utripanju ostane prižgan.

POVEZAVA S SPLETNIMI STRANMI
4. Zaženite računalnik in ga s priloženim ethernet-kablom
priklopite na napravo WiFi.
Ko je ethernet-kabel priklopljen, je WiFi onemogočen
(indikator WLAN se po nekaj sekundah izklopi).
5. Na računalniku zaženite spletni brskalnik (Internet Explorer 7,
Mozilla Firefox 3, Safari 3 ali novejši).

SI

NAPRAVA WiFi

SI

6. V naslovno vrstico
http://192.168.2.12

vpišite

naslov

naprave

WiFi:

Prikaže se pozdravna stran:

8. Kliknite na ključ.

NASTAVITVE
9. V meniju na levi kliknite na Nastavitve:

 Parametri WiFi:
Vpišite naslednje podatke:
Če se stran ne prikaže:
Preverite, ali je vaš računalnik pravilno konfiguriran, da
samodejno pridobi naslov IP (DHCP) (za podrobnosti glej
navodila računalnika).
Če težava ostaja, ponovno zaženite omrežni vmesnik (za
podrobnosti glej navodila računalnika).

o WiFi SSID: Vpišite ime želenega omrežja WiFi (npr.
WOBPSAFV).
o Vrsta šifrirnega ključa: Izberite vrsto šifrirnega ključa
(priporočljivo najmanj WEP).
o Vpišite šifrirni ključ ali kliknite na Ustvari, da samodejno
ustvarite ključ.

7. Izberite jezik.
3

SI

 Celični parametri:
Vpišite naslednje podatke:
o Koda PIN: Vpišite kodo PIN vaše kartice SIM.
Če je koda PIN na vaši kartici onemogočena, je polje
deaktivirano.
Po treh napačnih poskusih se kartica SIM zaklene; za
odklepanje se obrnite na svojega mobilnega operaterja.
 Parametri APN:
Vpišite naslednje podatke:
o Ime točke APN: pošlje mobilni operater.
o Prijava za oddaljeni dostop: pošlje mobilni operater (če ne
obstaja, pustite prazno).
o Geslo za oddaljeni dostop: pošlje mobilni operater (če ne
obstaja, pustite prazno).
 Ko vpišete podatke, kliknite na gumb OK.

PREVERJANJE DELOVANJA
10. Preverite, ali je usmerjevalnik WiFi pravilno nastavljen:
 V meniju na levi kliknite na Nadzor in nato na Usmerjevalnik
WiFi:
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 Preverite in zabeležite si WiFi SSID, vrsto in šifrirni ključ ter
podatke shranite na varnem mestu.
Bistveni podatki pri vzpostavljanju povezave z vašo
opremo.
o
o
o

WiFi SSID: …………………..
Vrsta šifrirnega ključa: …………………..
Šifrirni ključ: …………………..

11. Preverite, ali je povezava z mobilnikom pravilno nastavljena:
 V meniju na levi kliknite na Nadzor in nato na Povezava z
mobilnikom:

SI

 Če je tudi po preteku 2 minut Stanje povezave = Povezava
ni vzpostavljena, preverite, ali je mobilnik pravilno
nastavljen.
12. Kliknite na Prekini v meniju na levi.

13. Odklopite ethernet-kabel.
14. WiFi se vklopi samodejno (indikator WLAN se vklopi po
nekaj sekundah)
15. Računalnik povežite z omrežjem naprave
konfiguriranimi parametri (SSID, šifrirni ključ).
o Preverite Stanje povezave = Povezava vzpostavljena:
 Če je Stanje povezave = Povezava ni vzpostavljena
kliknite na gumb Osveži, dokler se ne pojavi Stanje
povezave = Povezava vzpostavljena.

WiFi

s

16. Na računalniku zaženite spletni brskalnik.
17. V naslovno vrstico
http://192.168.2.12

vpišite

naslov

naprave

WiFi :
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POMEN INDIKATORJEV
Ob vklopu naprave WiFi med inicializacijo indikatorji hitro utripajo.
Indikator
Power
Ethernet
WLAN

Stanje
ne sveti
sveti
ne sveti
sveti
ne sveti
sveti
ne sveti
utripa

19. Zdaj lahko brskate po internetu.

Mode

Na napravo WiFi lahko hkrati povežete več naprav (zaradi
zmogljivosti ni priporočljivo hkrati povezati več kot štiri
naprave).
utripa

NAPREDNE NASTAVITVE
Celotna navodila za uporabo naprednih nastavitev, lahko
prenesete s spletne strani www.webdyn.com, razdelek Peugeot
Citroën –WiFi Router.
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Signal

Pomen
Naprava je izključena
Gumb ON/OFF je na ON
Računalnik ni povezan prek etherneta
Računalnik je povezan prek etherneta
Vmesnik WiFi onemogočen
Vmesnik WiFi omogočen
Mobilni vmesnik onemogočen ali ključ
USB 3G ni vstavljen
Naprava je povezana z mobilnim
omrežjem. Število utripov označuje vrsto
omrežja:
1: povezava z omrežjem GSM
2: povezava z omrežjem GPRS
3: povezava z omrežjem EDGE
4: povezava z omrežjem 3G
5: povezava z omrežjem 3G+
Označuje kakovost prejetega mobilnega
signala (število utripov = število črtic - 1 do
5 črtic)

SI

18. Na pozdravni strani preverite, ali so vsi indikatorji zeleni.

SI

KLJUČ USB 3G
PREDSTAVITEV

POMEN INDIKATORJEV
Indikator

Stanje
ne sveti

Ključ USB 3G lahko za dostop do interneta uporabljate
neposredno na svojem računalniku.
Za svoj modem lahko dokupite naslednje pripomočke:


zunanja atena: izboljšuje zmogljivost na območjih, kjer je
signal
šibek
(na
voljo
na
naslovu
www.sierrawireless.com/eStore);



kartica microSD™: kartica za shranjevanje zunanjih
podatkov (na voljo v trgovinah elektrotehnike).

Power

Data

modra,
sveti
modra,
utripa
oranžna,
utripa
oranžna,
sveti

ne sveti
oranžna,
utripa
oranžna,
sveti
modra,
utripa
modra,
sveti

Pomen
Označuje enega od naslednjih stanj:
• Modem ni bil vstavljen v računalnik.
• Računalnik je izklopljen ali v pripravljenosti.
• Watcher® ali kakšen drugi odjemalec je
onemogočil oddajnik modema.
Modem je priključen in deluje normalno.
Mikroprogram se trenutno posodablja. Ne
odstranite modema iz računalnika.
Modem išče storitev (inicializacija v teku).
Modemska napaka: modem ima težave pri
inicializaciji (pri iskanju storitev) ali zaradi
napake ni več povezan.
Obrnite se na svojega mobilnega operaterja.
Modem ne zazna omrežij 2G ali 3G.
Modem je zaznal omrežje 2G (EDGE, GPRS,
GSM) in je pripravljen na povezavo.
Modem je povezan z omrežjem 2G in lahko
pošilja in prejema podatke.
Modem je zaznal omrežje 3G (UMTS, HSPA)
in je pripravljen na povezavo.
Modem je povezan z omrežjem 3G in lahko
pošilja in prejema podatke.

Modem lahko uporabljate s katerimkoli od naslednjih operacijskih
sistemov: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Mac
OS® X 10.4.11 ali novejši.
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1. Zaženite računalnik.
2. Vstavite kartico SIM :

5. Če želite konfigurirati profil, kliknite Da. Odpre se okno Profili.
Izberite svojega mobilnega operaterja s privzetega seznama
profilov. Če vašega mobilnega operaterja ni na seznamu, se
obrnite nanj, da dobite ime točke APN, uporabniško ime in
geslo za oddaljeni dostop.
6. Kliknite na OK. Modem je pripravljen za uporabo.
Kaj naredim, če se namestitev programske opreme ne začne
samodejno?
Če se TRU-Install ne zažene samodejno, ga lahko zaženete
ročno.

3. Vstavite modem v vrata USB:
Windows

Windows
Namestitev programske opreme se začne samodejno. Na
ekranu se prikažejo navodila za namestitev programske
opreme Sierra Wireless Watcher®. Sledite navodilom.
Mac OS X
Ko se pojavi okno 3G Sierra Wireless Watcher®, dvokliknite
na namestitveni program.
4. Po končani namestitvi modem išče omrežje. Ko modem najde
omrežje, se pojavi gumb "Poveži" v Sierra Wireless
Watcher®-ju.
Kliknite na "Poveži", da se povežete v omrežje.
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1. Dvokliknite Moj računalnik na namizju.
2. Kliknite na bralnik TRU-Install.
3. V bralniku TRU-Install odprite mapo Win, nato dvokliknite
datoteko Setup.exe. Sledite navodilom za namestitev, ki se
prikažejo na zaslonu.
Mac OS X
Če se okno 3G Watcher® ne prikaže:
1. Odprite Iskanje.
2. V Napravah dvokliknite 3G Watcher®.
3. Dvokliknite namestitveni program.

SI

NAMESTITEV NA PC/MAC

SI

OPOZORILA ZA UPORABO

TEHNIČNE LASTNOSTI
Podpira mobilna omrežja
Teoretična največja hitrost
Frekvenčni pasovi 3G/3G+
Frekvenčni pasovi
GSM/GPRS/EDGE GSM
Možnosti WiFi
Skladnost
Vrednost SAR*

GSM - GPRS - EDGE - 3G - 3G+
Prenos k sebi: 7,2Mbps
(HSDPA)
Prenos od sebe: 5,76Mbps
(HSUPA)
900, 2100 MHz
800/850, 900, 1800, 1900 MHz
Standardi 802.11 b/g
Kodiranje: WEP, WPA (TKIP in
AES), WPA2 (TKIP in AES)
CE
0,226W/kg@10g

* SAR, izražen v W/kg, označuje raven najvišjega sevanja, ki ga
oddaja ključ 3G. Tako lahko preverimo skladnost terminalov s
francoskimi in evropskimi predpisi, ki zahtevajo vrednost SAR pod
2 W/kg.



Naprave WiFi ne uporabljajte med vožnjo.



Ne odlagajte magnetnih shranjevalnih medijev v bližini
naprave WiFi. Sevanje lahko izbriše shranjene podatke.



Ključ 3G shranjujte zunaj dosega otrok. Otrokom ne dovolite
uporabe brez nadzora.



Ključa 3G ni priporočljivo držati blizu trebuha nosečnic ali blizu
spodnjega predela trebuha najstnikov.



Uporaba ključa 3G je prepovedana na krajih, kot so letala,
bolnišnice in bencinske črpalke. Nujno je treba spoštovati
varnostna navodila in odklopiti ključ 3G, ko je to zahtevano.



Zaradi morebitnih motenj naj osebe z elektronskimi vsadki
(srčni stimulatorji, insulinske črpalke, nevrostimulatorji itd.)
med ključem 3G in vsadkom ohranijo razdaljo najmanj 15
centimetrov.



Spoštujte zakone in predpise za uporabo naprave WiFi in
ključa 3G. Pri uporabi spoštujte zasebnost drugih oseb.
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