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DWL-G122Tämä tuote toimii seuraavien 
käyttöjärjestelmien kanssa:
Windows XP, Windows
2000, Windows Me, Windows 98SE

AirPlus GTM 
langaton USB-väyläinen 

verkkokortti

Ennen kuin aloitat
Sinulla täytyy olla vähintään:

· Tietokone, jossa on vapaa USB-portti, johon voit kytkeä DWL-G122-verkkokortin.
· Vähintään 300 MHz suoritin ja vähintään 32 MB muistia.
· 802.11g- tai 802.11b-yhteensopiva tukiasema tai vaihtoehtoisesti toinen langaton 
  802.11g- tai 802.11b-verkkokortti yhteyden saantia varten.
· Asianmukaisesti asennettu, toimiva USB-ohjain.

Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on mukana seuraavat komponentit:

DWL-G122 langaton USB-väyläinen verkkokortti

CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja 
takuutodistuksen)

Sovitin teline

Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
©2004 D-Link Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit ovat asianomaisten yritysten 
omaisuutta.Oikeus ohjelmisto- ja teknisiin muutoksiin pidätetään. Oikeus ohjelmisto- ja teknisiin muutoksiin pidätetään.
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DWL-G122

USB-liitäntä
Tähän liitäntään liität tietokoneesi.

Link/Power-valo (Linkki/Virta)
Link - ilmaisee, että DWL-G122 
on toimintavalmis.
Power - vilkkuu langattoman 
tiedonsiirron aikana.

Antenni
Langatonta yhteyttä 
802.11b- tai 
802.11b-verkkoihin 
varten.

Aseta D-link CD-ROM-levy 
tietokoneeseesi
Käynnistä tietokone ja aseta D- Link AirPlus 
GTM DWLG122 ajuri-CD tietokoneesi 
CD-asemaan.
Seuraavat vaiheittaiset ohjeet koskevat 
Windows XP -käyttöjärjestelmää. Vaiheet ja 
näkymät ovat kutakuinkin samanlaiset myös 
muissa Windows-käyttöjärjestelmissä.

           ÄLÄ ASETA 
DWL-G122-USB-verk-
kokorttia tietokoneeseesi 
ennen kuin olet 
suorittanut loppuun 
ajurien asennuksen 
CD:ltä!

Asennusruutu tulee näkyviin.

Klikkaa Install Drivers 
(Asenna ajurit)
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Jos asennusohjelma ei käynnisty 
automaattisesti asetettuasi CD:n 
asemaan, avaa Käynnistä-valikon 
Suorita-kohta ja kirjoita siihen (ilman 
lainausmerkkejä) “X:\Drivers\setup.exe” 
(HUOM! vaihda X:n paikalle oman 
CD-asemasi asematunnus).

         X-kirjain viittaa 
tietokoneesi CD-aseman 
kirjaintunnukseen. Syötä X:n 
paikalle siis oman tietokoneesi 
CD-aseman kirjaintunnus.

Klikkaa Next (Seuraava)

Klikkaa Next (Seuraava)

Klikkaa Next (Seuraava)
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Klikkaa Continue Anyway (Jatka siitä 
huolimatta) saattaaksesi asennuksen 
päätökseen.

Klikkaa No, I will restart my computer 
later (Ei, haluan käynnistää tietokoneen 
uudelleen myöhemmin)

Klikkaa Finish (Lopeta)

Sammuta tietokone

DWL-G122-PC-kortin asentaminen 
kannettavaan tietokoneeseen
A. Varmista, että kannettava tietokoneesi on kytketty pois päältä.

B. Kytke USB-verkkokortin toiseen päähän USB-kaapeli ja kytke sitten 
verkkokortin toinen pää tietokoneesi USB-porttiin.
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Käynnistä tietokone uudelleen
Käynnistettyäsi tietokoneesi 
uudelleen ilmestyy ruudulle viesti 
(Windows XP:ssä): Found New 
Hardware Wizard 
(Uusi laite löydetty)

Valitse Install the software automatically 
(Recommended) (Asenna ohjelmisto 
automaattisesti (Suositus))

Klikkaa Next (Seuraava)

Windows XP asentaa ajurit 
automaattisesti.

Klikkaa Continue Anyway 
(Jatka siitä huolimatta)

Klikkaa Finish (Lopeta)
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        Windows 2000:ssa saattaa 
tietokoneen käynnistyttyä 
uudelleen tulla näkyviin ilmoitus 
Digital Signature Not Found.

Klikkaa Yes jatkaaksesi 
asennusta

Windows Me:ssä and 98:ssa saattaa 
ilmestyä seuraavankaltainen ruutu.

Klikkaa Yes saattaaksesi 
asennuksen päätökseen.

Asennus on nyt valmis!
Seuraavaksi D-Link AirPlus GTM DWL-G122 -asetusohjelma 
(Configuration Utility) käynnistyy automaattisesti, ja sen kuvake ilmestyy 
ruudun oikean alalaidan kuvakeriviin (tehtäväpalkin ilmaisinalue). Jos 
kuvake on VIHREÄ, on DWL-G122:n asennus suoritettu loppuun 
onnistuneesti, joten langaton verkko on toiminnassa!

Kaksoisklikkaa työpöydälle ilmestynyttä 
kuvaketta (Utility), niin pääset asetusohjelmaan.
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Liitteet
Asetusohjelman käyttö

A. Status (Tila): Näyttää 
sen tukiaseman 
MAC-osoitteen, johon 
DWL-G122 on kytkettynä.

B. SSID: Tämän 
langattoman verkon 
nimi. Oletusasetus 
on default.

C. Frequency (Taajuu)s: 
Näyttää sen, millä 
taajuudella verkkokortti 
tällä hetkellä toimii.

D. Wireless Mode (Langattoman yhteyden tyyppi): Oletusasetus on Infrastructure (suora 
yhteys tukiasemaan). Ad-Hoc-tilaa käytetään vertaisverkossa (peer-to-peer networking).

E. Encryption (Salaus): Näyttää tällä hetkellä käytössä olevat salausasetukset.

F. Connection Info 
(Yhteyden tiedot): 
Näyttää yhteys- ja 
kirjautumistietoja.

G. TxRate: 
Oletusasetus on 
Auto, joka 
tarkoittaa, että 
DWL-G122 huolehtii 
automaattisesti 
näistä asetuksista 
sen mukaan, kuinka 
etäällä se on 
tukiasemasta.

H. Channel 
(Kanava): Näyttää 
kanavatiedot. 
Oletusasetus on 6. 
Huom! DWLG122 
huolehtii automaattisesti 
kanava-asetuksista sen 
mukaan, kuinka etäällä 
se on tukiasemasta.

I. Signal Strength
(Signaalin vahvuus ): 
Kertoo signaalin 
voimakkuuden ja 
laadun tukiaseman ja 
DWLG122:n välillä. 
Voimakkuus näkyy 
sekä prosentteina 
että graafisena 
kuvaajana. 

J. Packet Count (Tiedonsiirto): Näyttää tietoja siirretystä datasta 
graafisessa muodossa.
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Liitteet
Asetusohjelman käyttö (jatkoa)

K. SSID: Tämän langattoman 
verkon nimi. Oletusasetus on 
default. Voit muuttaa nimen 
vastaamaan mahdollista muuta 
langattoman reitittimen tai 
tukiaseman nimeä.

L. Wireless Mode 
(Langattoman yhteyden 
tyyppi): Oletusasetus 
on Infrastructure (suora 
yhteys tukiasemaan). 
Ad-Hoc-tilaa käytetään 
vertaisverkossa 
(peer-to-peer networking).

M. Encryption (Salaus): 
Oletusasetus on Disabled 
(Ei toiminnassa). 
Verkkokortti tukee WEP:
tä, kun salaus on 
toiminnassa.

N. Authentication (Käyttäjätunnistus): 
Voit määrittää langattoman verkon 
käyttäjätynnistustavan. Oletusasetus 
on Open Authentication (Avoin).

O. Key Length (Salausavaimen pituus): Kun salaus 
on päällä, sinulla on mahdollisuus määrittää 
salauksen taso ja salausavain. Valitse haluamasi 
avaimen pituus:. 1–4, ja syötä avain 
asianmukaiseen kohtaan ASCII- tai 
heksadesimaalimerkkeinä.

P. IEEE 802.1x: Kun salaus on päällä, sinulla on mahdollisuus määrittää salauksen taso ja 
salausavain. Valitse haluamasi avaimen pituus:. 1-4, ja syötä avain asianmukaiseen kohtaan 
ASCII- tai heksadesimaalimerkkeinä.
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MEMO
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Teknistä tukea asiakkaille 
Suomessa:

D-Link tarjoaa teknistä tukea asiakkailleen. 
Tuotteen takuun voimassaoloajan. 

Tekninen tuki palvelee seuraavasti:
Arkisin klo. 8 - 22 

 numerosta 
096-937 9610

Internetin kautta 
Ajurit ja lisätietoja tuotteista.

http://www.dlink.fi 

Sähköpostin kautta 
voit myös tehdä kyselyitä.

support@dlink.fi 


