Brukerveiledning WimaxConfig

Dette programmet har til hensikt å få antennen til å starte scan og
koble seg opp mot basestasjonen, hvis den av en eller annen grunn har
falt ut.
Den vil også oppdatere frekvensoppsettet til å passe med nye
frekvenser.

Før du starter, les dette vedlegget.
Last ned programmet, installer på vanlig måte og ikke endre på
standardvalgene.
Bruker du Windows Vista, vil du få spørsmål om du vil tillate
programmet å kjøre, det må du akseptere.
Fortsetter på neste side:

Når du starter programmet første gang, vil dette dukke opp:

Koble så oppsettet ditt er likt skjemaet.
Router skal IKKE benyttes, koble den helt vekk.
Kort fortalt: Antennen skal sitte der den er tilkoblet, Pc skal kobles
direkte i porten merket Ethernet i strømadapteret til antennen. (Nera
IDU)

Fortsetter neste side:

Trykk Neste>>
Dette dukker opp:

Her må du velge nettverkskortet du bruker mot antennen. Dette er som
regel kalt ”Lokal tilkobling” , eller ”Local Area Connection”. Du skal
IKKE velge trådløst kort.
Er du usikker, sjekk knappen ”Vis nettverkstilkoblinger” for å se
hvilke kort du har på maskinen din.
Når du er sikker på kortet, marker det i listen og trykk ”Bytt IP”
IP blir byttet, og IP-Status går fra rød til grønn. Når antennen er klar,
vil Antenne Status går til grønn også. Knappen Bytt IP vil bli grå, og
du må bruke Gjenopprett IP før du får evt velge et nytt kort.
Knappen Konfigurer vil bli aktivert når antennen er klar. Trykk på
denne og se neste bilde på neste side:

Her vises at antennen er klar, og du kan trykke Utfør Konfigurasjon.
Merk: Får du beskjed om at antennen må oppgraderes, avbryt og
kontakt kundeservice.
Maskinen jobber litt og du vil få et nytt bilde som ser slik ut:

Fortsetter på neste side:

Du kan nå trykke Sjekk Signalstyrke for å se hva signalet er/har blitt.
Merk at det kan gå to minutter før antennen har søkt ferdig.

Når du er ferdig, velg avslutt på dette bildet, avbryt på neste bilde, osv
til du er tilbake til bildet hvor IP ble byttet. Her gjenoppretter du IP,
eller avslutter programmet. (IP blir gjenopprettet ved avslutning)
Koble din router tilbake slik den var og du kan benytte internett som
vanlig.

