Rozsah dodávky
•
•
•
•

1× adaptér Wireless N USB WL0085
1× anténa
1× návod k obsluze
1× CD (ovladač, aplikace, příručka)

Wi-Fi USB adaptér
Přehled WL0085

s odnímatelnou anténou

Stavová LED kontrolka a knoflík WPS se nacházejí na spodní straně WL0085.
•
•
•

USB rozhraní: Zapojte WL0085 přímo do volného USB portu Vašeho počítače.
LED kontrolky: LED kontrolka svítí trvale a indikuje WLAN připojení.
Knoflík WPS: Stiskněte knoflík WPS pro vytvoření připojení WLAN (router, AP atd.
musí rovněž podporovat WPS).

Instalace

Obj. č.: 99 03 76

Při uvedení výrobku WL0085 do provozu prosím respektujte následující instrukce.
1. Zapojte WL0085 přímo do volného portu USB 2.0 Vašeho zapnutého počítače.
WL0085 se musí zasunout do USB portu snadno a hladce. Nepoužívejte násilí.
2. Jakmile je WL0085 spojený s počítačem, otevře se instalační asistent Windows.
Hlášení Windows „Byl nalezen nový hardware“ můžete zavřít stisknutím tlačítka
„Storno“.

Vážený zákazníku,

Windows XP

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup Wi-Fi USB adaptéru s odnímatelnou anténou.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Windows 7

3. Vložte přiložené CD-ROM do CD mechaniky. Je-li aktivované automatické spuštění, objeví se následující okno.
Jinak můžete program spustit ručně, dvojitým kliknutím na soubor „autorun.exe“ na CD-ROMu.

WL0085 byl navržen speciálně pro uživatele SOHO.
Jednoduchá obsluha a bezpečnostní nastavení umožňují uživateli rychlý a jednoduchý přístup k bezdrátové síti.
Odnímatelná anténa umožňuje připojení dalších zařízení s konektorem SMA, jako je např. booster nebo výkonnější
anténa.
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Pouze pro Windows Vista a Windows 7
Máte-li pod Windows Vista nebo Windows 7 aktivovaný systém UAC, otevře se okno, v němž musíte instalaci
potvrdit. Abyste mohli pokračovat v instalaci, musíte zvolit „Ano/Povolit“ (Ja/Erlauben/Zulassen).
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4. Zvolte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka „Další“ (Next).

2. Otevře se okno aplikace (Wireless Utility). Na záložce „Disponibilní sítě“(Verfügbare Netzwerke (Available
Network)) se po krátké chvíli objeví všechny sítě, jež se ve Vaší blízkosti nacházejí.

5. Zvolte „Další“ (Next) a pokračujte.

3. Vyberte odpovídající síť WLAN a pomocí „Přidat do profilu“ (Zum Profil hinzufügen) vytvořte odpovídající
profil pro přihlašovací údaje. Jestliže se odpovídající síť WLAN nezobrazí, klikněte na „Skenovat“ (Rescan)
a proces vyhledávání zopakujte.

6. Klikněte na „Instalovat“ (Install) a spusťte instalaci. Počkejte, až bude proces kompletně dokončen.
4. Jestliže připojení vyžaduje heslo (Passwort), heslo vložte do příslušných políček „Heslo“
(Netzwerkschlüssel) a „Potvrdit heslo“ (Netzwerkschlüssel bestätigen) a nakonec klikněte na „OK“.

7. Klikněte na „Dokončit“ (Finish), čímž počítač restartujete a proces instalace dokončíte.
Jestliže v tomto okamžiku nechcete počítač restartovat, zvolte „Restartovat později“ (Später neu starten)
a klikněte na „Dokončit“ (Finish).

5. Nyní se WL0085 připojí k odpovídající síti WLAN. Tento proces může v určitých případech trvat až několik
minut. Když se na kartě „Stav – přiřazeno“ (Status – Zugeordnet) zobrazuje „Obecně“ (Allgemein
(General)), je připojení vytvořené. Kliknutím na „Zavřít“ (Schließen (Close)) konfigurační menu uzavřete.
Připojení se tím nepřeruší.

Pro správné fungování je bezpodmínečně nutné provést restart počítače.
Informace o dalších nastaveních najdete v příručce (v angličtině) na CD-ROMu.

Připojení WLAN
Tato kapitola je věnována používání softwaru.
1. Po úspěšné instalaci se na ploše Vašeho počítače automaticky objeví zástupce programu.
Navíc je přidána ikona na lištu. Abyste mohli WL0085 nakonfigurovat, klikněte pravým tlačítkem
na ikonu na systémové liště a zvolte odpovídající konfigurační program.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
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Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do Wi-Fi USB adaptéru.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej
do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství
nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál.
Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky
na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej
a pouzdro adaptéru.
Před prvním použitím výrobku proveďte zálohování dat.

Technické údaje
•
•
•
•
•
•
•

Kompatibilní se standardem IEEE 802.11b/g/n
Rychlost přenosu až 150 Mbps
Podporuje 64/128-bit WEP, WPA, WPA2
Knoflík WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Přenosová vzdálenost: uvnitř až 100 metrů, venku až 300 metrů (v závislosti na prostředí)
Podporuje rozhraní USB 2.0/1.1
Windows 2000/XP/Vista/7

Záruka
Na digitální vpichovací teploměr poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
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