Tack för att du har köpt CPE. CPE-enheten ger dig trådlös
nätverksanslutning med hög hastighet.
I det här dokumentet får du den information om CPE som du behöver för att börja använda
enheten direkt. Läs dokumentet noga innan du börjar använda CPE-enheten.
Detaljerad information om CPE-enhetens funktioner och konfigurationer finns i direkthjälpen
på webbhanteringssidan som ingår i produkten.
Obs!
Du måste installera Adobe Reader version 6.0 eller senare för att kunna läsa direkthjälpen.

Förpackningens innehåll
CPE-förpackningen innehåller följande artiklar. Kontakta försäljningsstället om något saknas
eller är skadat. Om ett tillbehör som är tillval inte finns med i förpackningen kan du köpa
det separat från en auktoriserad återförsäljare.
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Bekanta dig med CPE
Obs!
Funktionsbeskrivningarna och illustrationerna av CPE-enheten i dokumentet är avsedda
som allmän referens. Den produkt du har köpt kan skilja sig från dessa.

1 Power-indikator


●

Fast blått sken: Enheten är påslagen. Nätadaptern är inkopplad och fungerar korrekt
eller nätadaptern är inte inkopplad men batterinivån är hög.
● Omväxlande blått och rött sken: Enheten är på. Nätadaptern är inte i bruk, eller fungerar
inte korrekt, och batterinivån är låg.
● Fast rött sken: Enheten fungerar inte korrekt.
Obs!
Stäng av enheten om den inte fungerar korrekt. Vänta i minst 15 minuter innan du slår
på den igen. Kontakta inköpsstället om problemet är kvar.
●

Släckt: Enheten är avstängd.

2 WLAN-indikator


●
●
●

Lyser: WLAN-funktionen är aktiverad.
Blinkar: Data överförs via WLAN.
Släckt: WLAN-funktionen är inaktiverad.

3 WPS-indikator


●
●
●

Lyser: WPS-funktionen är aktiverad.
Blinkar: WPS-anslutningen verifieras. Den här processen ska inte ta längre tid än
två minuter.
Släckt: WPS-funktionen är inaktiverad.

4 LAN-indikator


●
●
●

Lyser: Porten är ansluten till en enhet.
Blinkar: Data överförs via porten.
Släckt: Ingen enhet är ansluten till porten.

5 Voice-indikator


●
●
●

Lyser: Lur av
Blinkar: Inkommande samtal
Släckt: Lur på

6 Signal-indikator


●
●

Lyser: Anger nätverkets signalstyrka. Fast sken betyder stark signal.
Släckt: Ingen nätverkssignal.

7 WLAN-knapp


Håll knappen intryckt i mer än två sekunder om du vill aktivera/inaktivera WLAN-funktionen.
8 RESET-knapp


Håll knappen intryckt i mer än två sekunder om du vill återställa enhetens fabriksinställningar.
Obs!
Om du återställer CPE-enhetens standardinställningar åsidosätts alla tidigare inställningar.
9 WPS-knapp


Håll knappen intryckt i mer än två sekunder med WPS-funktionen aktiverad om du vill initiera
WPS-anslutningen.
10 External antenna-port


Här ansluter du en extern antenn.
11 Power-knapp


Tryck på den här knappen när du ska slå på/av enheten.
12 Power-port


Här ansluter du enhetens nätadapter.
13 LAN-port


Här ansluter du datorer, switchar eller andra nätverksenheter.
14 TEL-port


Här ansluter du en telefon.
15 USIM-kortplats


Här finns plats för ett USIM-kort.
16 Batterifack


Här installerar du batteriet.
17 Batteriport


Här sätter du i batterianslutningskabeln.
18 Batterilock


Obs!



Lyser: En indikator är tänd.
Blinkar: En indikator tänds och släcks med jämna mellanrum.




Släckt: En indikator är släckt.
Alla indikatorer utom Power-indikatorn blinkar: Enheten håller på att uppgraderas
eller startas om. Stäng inte av enheten under den här processen eftersom den då
kan skadas.

Komma igång
Installera USIM-kortet och batteriet
Installera USIM-kortet och batteriet som på bilden.

Obs!




Ta inte ut USIM-kortet medan det används. Om du gör det påverkas
CPE-funktionen och data som lagras på USIM-kortet kan gå förlorade.
CPE-enhetens batteri laddas automatiskt när enheten är ansluten till en strömkälla.
Batteriet är ett tillvalstillbehör. Om det inte finns med ett batteri i förpackningen kan
du köpa ett batteri som är kompatibelt med CPE från en auktoriserad återförsäljare.

Ansluta enheten till en nätadapter
Installera nätadaptern som på bilden.

Obs!




Använd endast nätadaptrar som är kompatibla med CPE och kommer från en godkänd
tillverkare. Om du använder en icke-kompatibel nätadapter eller en adapter från en
okänd tillverkare kan CPE-enheten börja fungera felaktigt, gå sönder eller till och
med orsaka brand. Vid sådan användning gäller inte längre några uttryckliga eller
underförstådda garantier för produkten.
Nätadaptermodellen för CPE är HW-120100X6W. X står för U, E, B, A, Z eller J,
beroende på din region. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du vill veta mer
om den aktuella adaptermodellen.

Ansluta en enhet till CPE
Läs säkerhetsinformationen noga innan du ansluter enheten.
Obs!



Stäng av och koppla från enheten under åsk- och regnväder.
Använd en standardantenn eller en godkänd extern antenn för att undvika att enheten
fungerar på ett felaktigt sätt.

Välja installationsmiljö
Hinder som betong- och träväggar påverkar överföringen av nätverkssignalen. Du bör välja
ett öppet utrymme när du installerar enheter och se till att det inte finns några hinder mellan
datorn och enheten.
Placera inte enheten i närheten av finns utrustning med starka magnetfält eller elektriska fält,
till exempel mikrovågsugnar, kylskåp och satellitmottagare.

Kabelanslutning
Använd den nätadapter som följde med produkten när du ansluter den. Slå på enheten genom
att trycka på strömknappen när du är klar.
Bilden som illustrerar kabelanslutning är bara avsedd som referens.

När enheten används kan du förbättra signalstyrkan genom att ändra enhetens placering eller
riktning. Lampan för signalstyrka anger den mottagna signalens styrka.

Logga in på webbhanteringssidan
Du kan använda det webbaserade konfigureringsverktyget via en webbläsare när du gör den
första installationen av enheten, konfigurerar parametrar och hanterar funktioner.
Operativsystemet Windows XP och Internet Explorer 7.0 används som exempel. Kontrollera
att enheten är ansluten till datorn. Följ de här stegen när du ska logga in på
webbhanteringssidan:
1.
2.

Anslut enhetskablarna.
Konfigurera datorns IP-adress så att datorns och enhetens IP-adresser finns i samma
nätverkssegment.
Obs!



Enhetens standard-IP-adress är 192.168.1.1, nätmasken är 255.255.255.0.
Du bör använda de automatiskt hämtade IP-adresserna för datorn och DNS-servern.
Om du konfigurerar datorns IP-adress manuellt måste du ställa in DNS-serverns
IP-adress på enhetens IP-adress. I annat fall går det inte att logga in på
webbhanteringssidan.

3. Öppna webbläsaren och ange http://192.168.1.1 i adressfältet.
4. Ange användarnamnet och lösenordet för att logga in på webbhanteringssidan.
Obs!



Standardanvändarnamnet är admin.
Standardlösenordet är admin.
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