Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas
Laitteen ensimmäinen käyttöönotto
1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan
2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen ja GlobeSurferin välille
3. Kytke laitteen virtajohto
4. Käynnistä tietokone ja avaa internetselain kuten internet Explorer:
5. Kirjoita selaimeen osoitepalkkiin http://192.168.1.1
6. Nyt avautuu ensimmäinen sivu, valitse Language English ja paina next:

7. Kirjoita seuraavaksi haluamasi salasana:
a. Username: Käyttäjätunnuksen nimi, oletuksena admin
b. New password: Salasana
c. Retype new password: Kirjoita tähän uudestaan valitsemasi salasana
d. Paina lopuksi next.
HUOM: Jos saat punaisen tekstin: Incorrect New Password. Kirjoitit salasanat eri
tavalla. Yritä uudelleen
8. Valitse kieli ja aikavyöhyke. Suomea ei ole vielä saatavilla. Paina Next.
9. Hyväksy analogisen puhelimen tyyppi. Suositeltava on ETSI DTMF
10. Seuraavaksi syötä yhteysasetukset, katso kuvasta alta!
a. Access point name on internet(Sonera, Elisa, DNA) internet.saunalahti(Saunalahti)
b. UMTS connect method: Always connected
c. In case of inactivity, disconnect after (minutes): 0
d. Paina Next

11. Seuraavaksi syötä langattoman verkon asetukset:
a. Wireless: Enabled, tämä kohta pitää olla valittuna, jos haluat käyttää langatonta
yhteyttä
b. SSID: Kirjoita tähän haluamasi langattoman verkon nimi
c. SSID Broadcase: Jos haluat, että langaton verkko on näkyvissä niille, jotka etsivät
langattomia verkkoja. HUOM: Verkkovieras ei kuitenkaan pääse verkkoosi, ellei pidä
sitä tämän lisäksi avoimena. Katso salaus seuraavasta kohdasta.
d. Paina Next

12. Seuraavaksi aseta langattoman verkon salaus. HUOM: Langattoman verkon asetukset eivät
vaikuta lainkaan langallisen verkon asetuksiin.
a. Security: Advanced: Älä valitse tätä kohtaa, ellet ole erittäin edistynyt tietokoneen
käyttäjä
b. Security: Valitse sinulle sopiva kohta
i. None – Ei salausta. Kaikki, jotka ovat langattoman verkon alueella, pääsevät
käyttämään sitä
ii. WPA and WPA2: WPA salaus. Näistä WPA2 on turvallisempi, mutta
harvemmin tuettu.
iii. WEP: WEP salaus. Ei yhtä tietoturvallinen kuin WPA
iv. Authentication only: Perustuu tietokoneen fyysisiin ja yksilöllisiin MAC
osoitteisiin.
c. Suositeltava salaus on WPA tai WPA2. Näistä WPA on selkeästi useammin tuettu
erilaisissa tietokoneissa. Jos valitset WPA tai WPA 2 salasanan, kirjoita kenttään
Pre-Shared key haluttu salasana. Valitse myös salausvoimakkuus, suositeltava on
AES.
d. Kun olet valinnut halutun salauksen ja algoritmin, nämä samat asetukset pitää
valita tietokoneesta, joka halutaan kytkeä langattomasti GlobeSurferiin. Tässä
ohjeessa tietokoneesta pitäisi valita:
i. Etsi verkko nimeltä GlobeSurfer (tai sinun oma, jos muutit verkon nimeä)
ii. Valitse verkon salaustavaksi WPA
iii. Kirjoita salausavaimeksi omasalasana (tai sinun oma salasana). HUOM:
Tämän pitää olla yli kahdeksan merkkiä pitkä!
iv. Valitse algoritmiksi AES

e. Katso alta olevasta kuvasta tiedot ja paina Next

13. Seuraavaksi valitse palomuurin suojaustaso. Suositeltava on Typical security.
14. Nyt asetukset ovat valmiita. Hyväksy kaikkia asetukset ja paina Finish
15. Jos sinulla on PIN-koodikysely päällä, GlobeSurfer kysyy PIN-koodia. Syötä PIN-koodi,
paina ok. Valitse kohta ”Save PIN”, jolloin PIN-koodia ei kysytä joka kertaa uudestaan.
16. Nyt näet alla olevan ruudun, josta näet laitteen tilan. Alla olevassa kuvassa laite on
kytketty Elisan verkkoon, signaalivoimakkuus on hyvä (Good) ja GlobeSurferiin on kytketty
yksi tietokone nimeltä ferrari. Jos haluat jakaa tulostimen tai USB muistitikun, jatka
seuraavaan kohtaan.

USB-tulostimen tai muistitikun jakaminen GlobeSurferin avulla
Option GlobeSufer laitteella voi jakaa USB-tulostimen tai USB-levyn monen käyttäjän kesken.
1. Suorita laitteen ensimmäinen asennus yllä olevan ohjeen mukaisesti.
2. Kirjaudu sisälle GlobeSurferiin kirjoittamalla selaimeen osoitepalkkiin http://192.168.1.1
a. Username on käyttäjätunnuksesi, oletuksena se on: admin
b. Password on salasanasi
3. Kytke USB-tulostin tai USB-muistikku kiinni GlobeSurferiin. HUOM: Jos USB muisti on
suurempi USB levy, USB liittimen virta ei välttämättä riitä pyörittämään levyä. Suurempien
levymallien olisi hyvä olla mallia, joissa on ulkoinen virtalähde.
4. Valitse toiminto:

a. File server: Jos haluat jakaa tiedostoja
b. Print server: Jos haluat jakaa tulostimen
Tässä ohjeessa on valittu toiminta File Server
5. Valitse seuraavasta ruudusta levytiedot:
a. Laita ruksi kohtaan: enable jolloin toiminto menee päälle
b. NetBIOS workgroup: Työryhmänimi, jos sellainen on käytössä. Jos ei ole, jätä tähän
sana home
c. Paina lopuksi Apply

6.

Nyt levy on jaettu. Pääset jaetulle levylle käynnistämällä oma
tietokone tai tietokone ja kirjoittamalla osoiteriville \\GlobeSurferIII

7. Tässä kuvassa tiedot ovat:
a. Share – Täällä ovat jaetut kansiot jotka sijaitsevat USB muistitikulla.
b. Tulostimet – Täällä ovat jaetut tulostimet

Internetin käyttö
Kun tietokone on kytketty kiinni GlobeSurferiin WLAN yhteydellä tai kaapelilla internetyhteys
toimii suoraan. Jos sinulla on ongelmia internetyhteydessä voit katsoa GlobeSurferin OLED
ruudulta mikä on laitteen tila. Vasemmassa alakulmassa tulisi lukea Connected. Jos näin ei lue,
paina oikeaa nappia näytön alakulmassa kunnes ruudulla lukee Connected.

Notifer ohjelma
GlobeSurferin paketissa on mukana CD levy, jossa on notifier ohjelma. Tästä ohjelmasta pääset
näkemään suoraan Windowsin tehtäväpalkista soitetut/menetetyt puhelut, SMS viestit,
signaalivoimakkuuden ja monet muut asiat. Saat asennettua tähän ohjelman avaamalla CD levyltä
kansion GlobeSurferNotifer ja tuplaklikkaamalla asennustiedostoa. Asennuksen jälkeen käynnistä
tietokone uudelleen.

Internet ei toimi, mitä tehdä?
Jos yhteys ei toimi, tarkista ensin, mitä lukee GlobeSurferin näytön vasemmassa alakulmassa.

GlobeSurferin näytön vasemmassa alakulmassa lukee disconnected:
 Kirjaudu sisälle GlobeSurferiin osoitteessa 192.168.1.1. Avaa kohta Quick Setup. Tarkista,
että kohdassa Access Point Name lukee sana:
o internet – jos käytetty operaattori on DNA, Sonera tai Elisa
o internet.saunalahti – jos käytetty operaattori on Saunalahti
GlobeSurferin näytön vasemmassa alakulmassa lukee connected JA yhteys toimii
kaapelilla mutta se ei toimi langattomasti:
 Tarkista langattoman verkon asetukset sekä tietokoneesta että GlobeSurferista. Asetusten
pitää olla identtiset. Jos yhteys toimii kaapelilla, kyseessä on virheelliset langattoman
verkon asetukset. Jos asetukset ovat identtiset, mutta yhteys ei toimi vieläkään, kokeile
toista salausta tai ilman salausta.

Salasana unohtui tai mikään ei toimi – laitteen nollaus
Jos unohdit salasanasi tai laite ei tunnu vastaavan lainkaan toimintoihin, voit nollata laitteen
asetukset. Nollausnappi on SIM-korttipaikan vieressä. Kytke GlobeSurferiin virta, paina reikää
varovasti kynän kärjellä ja laske hitaasti viiteentoista. Lopuksi päästä irti reset napista.
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